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Praca Emilii Tymków z klasy II A ze Szkoły Podstawowej w Sławięcicach -  I miejsce w konkursie na rysunek związany tematycznie z Bożym Narodzeniem

W  pierwszą niedzielę adwentu 
zobaczyliśmy w naszej świątyni 
ogromny wieniec adwentowy 
z zapaloną pierwszą świeczką. 
Niektórym przypomniały się lata 
dzieciństwa. Tak duży wieniec 
zawieszano u nas w latach 60. XX 
wieku, a może i wcześniej? Kto 
pamięta? Dziękujemy tym, któ
rzy się natrudzili przy niełatwej 
operacji zakładania tak dużego 
symbolu czasu adwentowego!

To w łaśnie tego wieczoru
zło ze wstydu umiera,
widząc, ja k  silna i piękna jest M iłość,
gdy pięści rozwiera.

To w łaśnie tego wieczoru, 
od bardzo w ielu wieków, 
pod dachem tkliwej kolędy 
Bóg rodzi się w człowieku.

Emilia Waśniowska

W numerze m.in.:

Sławięcice Nasi Kalenda rz Geszynki boły, Z historii
pomagają mieszkańcy oraz niezwykłe som i dycko sławięcickiej
też w Kenii za granicą zdjęcie bydom piłki
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FOTO OKO

Kto by w Sławięcicach i całej okolicy nie 
znał pana Jerzego Skowronka? Zawsze 
spotykamy go na tak ważnym dla nas 
wszystkich miejscu. Jak widać, najbardziej 
ekologicznym środkiem transportu jest 
zawsze rower! Wesołych Świąt, Panie Jorg!

Kościół w Miejscu Kłodnickim (filia sławięcickiej parafii) wybudowano w niełatwych 
latach 80. XX wieku. Prawie wszystkie prace wykonywali wolontariusze. Życie płynie 
jak rzeka, ale wielkie dzieła się nie zmieniają! Czy rozpoznajemy tę radosną brygadę?

Lubimy chodzić na msze św. roratnie!

Wszystkim sławięcickim górnikom z okazji ich święta mówimy 
„Szczęść Boże”. Górnikom seniorom, którzy uświetniają wszyst
kie nasze uroczystości serdecznie dziękujemy!

Życie to nie tylko przyjemności. Po festynie społecznie trzeba 
posprzątać... Ci panowie to dobrze rozumieją! Wesołych Świąt 
koledzy!

Redakcja



Kolęda
Bus m knął szeroka autostradą. W szy

scy byli zmęczeni, choć jeszcze pełni 
wrażeń po przebytym dniu. Cisza robiła 
się wręcz niebezpieczna, bo jeśli pasa
żerowie zaczną jednostajnie oddychać, 
a nie daj Bóg, pochrapywać, to samo cze
ka kierowcę, a to już nie byłoby wskaza
ne. Za oknami gromadziła się ciemność 
i choć tu, w Ameryce, te autostrady ta 
kie szerokie, to na dużych odległościach 
rzadko mijają cię inne samochody. M o
żesz za to spotkać się z pancernikiem 
i w najlepszym wypadku pancernik zgi
nie, a ty nie wylądujesz w przydrożnych 
teksaskich chaszczach.

-  Wiecie co?! -  nieznośną ciszę prze
rywa Adam, świetny muzyk i kościelny 
organista. -  Ja mam do was propozycję!

-  Jaką? Jaką? -  odzywają się senne 
głosy.

-  Nie uwierzycie, ale jeśli mi powiecie 
num er jakiejś kolędy z naszej „Drogi do 
Nieba”, to ja wam powiem, jaka to pieśń 
i wtedy ją zaśpiewamy. Zgoda?

-  To niemożliwe... Nie, nie, taki do
bry to na pewno nie jesteś! -  grupa wy
raźnie się ożywiła.

Był to jeszcze okres Bożego Narodze
nia, więc kolędy też jak najbardziej na 
czasie.

Ktoś krzyknął:
-  To dawaj Adaś! Numer 383!
-  „Anioł pasterzom mówił”! -  zgadł 

Adam, a my śpiewamy.
-  396!
-  „Do szopy hej pasterze!”

Śpiewamy...
-  401! -  zabrzmiało kolejne wyzwanie 

z busa.
-  „Gdy się Chrystus rodzi!”
Śpiewamy...
Wszyscy są pełni podziwu dla Ada

ma. Atmosfera się podgrzewa. Jest wręcz 
świątecznie.

-  No to 410!
Adam się zawahał.
-  N ie... może to nie -  odparł cicho.
Nikt o nic nie pytał. Ona jedna wśród

całej grupy doznała lekkiego ukłucia, bo 
już wiedziała, co to za kolęda. Kiedyś tak 
ją lubiła śpiewać, a teraz już zawsze bę
dzie bolało.

Trzy miesiące wcześniej o 3.00 nad 
ranem, gdy czuwała przy chorym synku, 
a mąż na materacu obok, zmęczony na 
chwilę przysnął, coś jakby rześki powiew 
ją ożywił. Przetarła oczy, „wszystko w po
rządku” -  pomyślała. Otarła choremu 
czoło pokryte kropelkami potu, cichutko 
poprawiła poduszki, zwilżyła usta, uca
łowała blade policzki -  „Wszystko będzie 
dobrze, synku”. Potem przycupnęła przy 
łóżku i cichutko zaśpiewała „Lulajże Je- 
zuniu, moja perełko, lulaj ulubione me 
pieścidełko...”

Nie zdążyła zacząć refrenu, może jej 
się tak zdawało, ale chyba jednak tak 
było i na twarzy syna pojawił się lekki 
uśmiech i przestał oddychać -  odszedł.

„Lulajże, lulaj, a Ty Go Matulu w pła
czu utulaj”.

Maria

Praca Leny Weisser z klasy II A ze Szkoły Podstawowej w Sławięcicach. 
II miejsce w konkursie na rysunek związany tematycznie z Bożym Narodzeniem

Zapraszamy 
na Bal Dobroczynny 

„Caritas"

Zgodnie z wieloletnią tradycją 
sławięcicka „CARITAS" 

zaprasza serdecznie 
na tradycyjny bal dobroczynny

Na wszystkich chętnych 
czekają piękne sale restauracji 
„NIGHT CLUB” w Sławięcicach

W szystko będzie się działo 
w karnaw ałow ą sobotę 

4 lutego 2017 roku

Wiele atrakcji 
Super gastronom ia 

Zespół, który rozbawi 
wszystkich

Sławięcicki Bal Dobroczynny 
jest najstarszą tego typu zabawą 

w Kędzierzynie-Koźlu

Zapraszamy nie tylko 
m ieszkańców Sławięcic!

BILETY DO NABYCIA 
W  RESTAURACJI 
„NIGHT CLUB" 

T E L .  7 7 -4 8 3  21 16

ZAPRASZAMY!
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Sławięcice pomagają też w Kenii
Od redakcji
Latem  2015 roku zbieraliśmy w Sła

więcicach, zachęceni apelem ks. probosz
cza i informacją w Gościu Niedzielnym, 
lekarstwa, przybory szkolne, obrazki, 
różańce itp. D ary zabrała do Kenii p ra 
cująca niegdyś w  szpitalu w Sławięcicach 
lekarz Bożena Kuczak-Chmielewska, gdy 
wyjeżdżała na misje jako  wolontariusz. 
O trzym aliśm y od niej krótką relacje z  tej 
wyprawy.

Gabrysia zawsze marzyła o Afryce. 
Kiedy zaprzyjaźniła się z Ester, marze
nia zaczęły nabierać realnych kształtów. 
Ester urodziła się we wsi Talia, w Kenii. 
Gabrysia (z domu Lasota) urodziła się 
w Sławięcicach. Obecnie obie są miesz
kankami Niemiec. Gabrysia z mężem 
Klaudiuszem Prusko, pochodzącym 
z Kędzierzyna-Koźla, w 2013 roku po
jechała z pom ocą materialną dla miesz
kańców Talia. W  2015 roku wspólnie 
zorganizowali ponownie wyprawę do 
Kenii z konkretną misją pomocy w róż
nych dziedzinach. Ja zostałam zapro
szona, aby pomóc chorym. Jestem leka
rzem, więc zadanie wydawało się proste. 
Zorganizowałam zbiórkę leków wśród 
pacjentów oraz moich koleżanek. Bar
dzo pomogli nam mieszkańcy Sławięcic. 
Dzięki księdzu proboszczowi Marianowi 
Bednarkowi udało się zebrać wiele leków 
i innych darów np. przyborów szkolnych, 
różańców, krzyżyków. Przy selekcji da-

Szkolny posiłek

dzie ze szpitala. Po kilku dniach zgłosiła 
się ponownie do szpitala z powodu za
palenia piersi. Nie została przyjęta, bo 
w szpitalu czekały na przyjęcie cięższe 
przypadki. Pacjentka bardzo cierpiała 
z bólu, z piersi sączyło się mleko przez 
skórę, była wycieńczona gorączką, n ie
dożywiona. Jej udało się pomóc. A in 
nym? W Kenii jest tak: nie masz pienię
dzy na wizytę u lekarza i na wykupienie 
leków, bo nie pracujesz, więc nie jesteś 
ubezpieczony. Nie pracujesz, bo nie ma 
miejsc pracy. Żyjesz z tego, co masz na 
swoim polu. Jeśli uda ci się coś sprze
dać, to masz trochę pieniędzy. Wydasz 
na jedzenie, a reszta potrzeb życiowych? 
To co dla europejczyka jest zwyczajne, 
dla Afrykańczyka jest poza zasięgiem 
możliwości (książka, muzyka z płyt CD, 
kino, teatr, radio, telewizja, itp.). Wiele 
z podstawowych potrzeb nie może być 
zrealizowana z powodu braku prądu 
(nawet jeśli podarujesz mieszkańcowi 
Talia laptop, to jak go podłączyć?)

Moja misja medyczna to jeden z ce
lów wyprawy do Talia. Gabrysia z Klau
diuszem oraz ich synem Aronem i jego 
dziewczyną Sylwią, zorganizowali kilka 
akcji charytatywnych np. dożywianie 
dzieci, wizyta w szkole i wyposażenie 
dzieci w podstawowe przybory szkol
ne. Kilkorgu dzieciom w szkole zapła
ciliśmy czesne, którego ich rodzice nie 
byli w stanie opłacić. Zorganizowaliśmy 
też turniej piłki nożnej, a zawodnikom 
ufundowaliśmy koszulki z logo fir
my DHL, w której pracuje Klaudiusz.

Te ręce proszą o cokolwiek

rów pomagała Anna i Maria Białek oraz 
młodzież ze Sławięcic.

Na miejscu, w Talia okazało się, że 
pom ocy medycznej potrzebuje bardzo 
wiele osób, z bardzo różnymi choroba
mi. Wszyscy czekali na lekarstwo, które 
ich wyleczy... A ja miałam tylko jedną 
walizkę (dużą) leków... Chorzy przy
chodzili codziennie, ale kiedy zorgani
zowałam „Biały poniedziałek”, zobaczy
łam tłum  ludzi, którzy stali w kolejce 
od rana. Jedną z pacjentek była m łoda 
matka, z rozległym zapaleniem piersi.
Wypisano ją na drugi dzień po poro-
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Przy budowie domu dla Moniki

Dzieci ze szkoły w Talia otrzymały podstawowe 
przybory szkolne.

Ubraliśmy wiele niemowląt, dzieci i do
rosłych w przywiezione ubrania, które 
były darem  wielu osób z Polski i N ie
miec. Wiele osób w Polsce i Niemczech 
przekazało mniejsze i większe sumy 
pieniężne jako swój dar do Talia. Z tych 
pieniędzy udało się wybudować dom 
dla wdowy M oniki i pom óc kilku innym 
najbiedniejszym rodzinom . M onika 
wraz z czwórką dzieci, mieszkała w le
piance, z cieknącym dachem i jest bez 
środków do życia. Ktoś powie: „To nic 
nowego, w Polsce też są takie rodziny”. 
Ale w Polsce istnieje zaplecze socjalne, 
a w Kenii nie istnieje takie pojęcie! Tam 
jej nikt nie pomoże! Jej życie było we
getacją. Dzięki nam  jej los się odm ienił 
i wróciła nadzieja na lepsze życie! M ó
wiła, że Bóg nas jej zesłał. W  tej chwili 
nadal jej pomagamy, wysyłając co jakiś 
czas trochę pieniędzy na życie. M ożna 
pom óc konkretnej osobie, rezygnując 
z jednej paczki papierosów miesięcznie, 
jednej tabliczki czekolady, kawy, droż
dżówki i przeznaczyć tę kwotę na przy
kład dla M oniki lub innej potrzebującej 
osoby.

Na pytanie, „Jak było w Kenii?”, od 
powiadam: Kenia to zupełnie inny świat, 
gdzie to, co w Europie jest zwyczajne, 
tam jest miarą nieosiągalnego luksusu. 
Jeśli chcesz, możesz to zmienić! Wystar
czy Twoje 10 złotych miesięcznie.

Bożena Kuczak-Chmielewska, 
Kędzierzyn-Koźle, tel.506056933

       REFLEKSJE

Dom nasz w wigilię Bożego Narodzenia
[fragment)

Podróżni
W  on czas w yszed ł dekret cesarza Augusta, 
że mają być spisani ludzie w szystkiej ziemi, 

po kamienistej drodze szło dwoje podróżnych, 
aby dać się zapisać w mieście Betlejemie.

Nie dlatego zabrakło im miejsca w  gospodzie, 
że tam żyli źli ludzie o sercach z  kamienia, 

ja k  w szędzie radość u nich plotła się z  cierpieniem 
i biegły drobne troski przeżyw ane co dzień.

To nie byli źli ludzie. Lecz któż by intruzów  
w puszczał zaraz do domu na pierw sze stukanie, 
przed drapieżnością św iata dom w łasny osłania, 

to przecież byli obcy -  tych dwoje podróżnych.

Na dodatek kobieta chodziła z  brzemieniem  
i dni je j rozwiązania były bardzo bliskie, 

więc ludzie ciężką pracą utrudzeni 
bronili snu  przed dziecka natarczywym  krzykiem.

W szystko było w porządku. I dlatego dotąd 
wspominamy co roku przez dw a tysiąclecia 

wzruszającą nas miło betlejemską grotę 
i budujemy śliczną szopkę naszym  dzieciom.

Swój niedosyt g łuszym y w esołym  śpiewaniem  
nie myśląc, że w zdłuż naszych oświetlonych okien 

może idzie ulicą ja k iś  obcy człowiek 
i nie śmie w  drzwi zastukać w  ten wieczór zbratania.

Antoni Gołubiew (z „Intencje serca”)

Misyjna szafa
Jak wiadomo, przyjacielskie Radio 

LENKA z Ulm w Niemczech w każdą 
niedzielę o 11.00 transm ituje z naszego 
kościoła mszę św. Dzisiaj zdradzamy,

jak wygląda 
„studio” ra
dia LENKA 

chórze 
Sławięci-

cach. Ta piękna
inicjatywa skierowana głównie do ludzi 
chorych nie byłaby możliwa bez zaan
gażowania naszych przyjaciół w N iem 
czech oraz zespołu sławięcickich 
„transm isjonarzy” , którzy co niedzielę 
obsługują studio. A wszystko za darmo! 
Widzieliście Państwo coś takiego w XXI 
wieku? Całej ekipie Radia LENKA oraz 
grupie naszych wolontariuszy, radiow 
ców mówimy BÓG ZAPŁAĆ!

Redakcja
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SamorządNasz Radny ma głos!

Szanowni Państwo!
Mijają kolejne 

miesiące od m o
jego poprzednie
go sprawozda
nia. Pewne tem a

ty i problemy zostały poruszone, niektó
re załatwione, ale telefonów od Państwa 
jest coraz więcej. Może to cieszyć, a nie
kiedy smucić. Zgłaszane sprawy mają już 
niekiedy „swoje lata”. Państwo jednak je 
zgłaszacie, za co bardzo serdecznie dzię
kuję i tak jak obiecałem, każdą zgłoszoną 
sprawą się zajmę.

W poprzednim  numerze gazety pisa
łem, iż wnioskowałem o wycinkę drzew 
przy społecznie stworzonym placu za
baw na Górce i to w ostatnich tygo
dniach się stało. Stare obumarłe drzewa 
nie zagrażają już bezpieczeństwu korzy
stających z placu zabaw. Miło mi rów
nież poinformować mieszkańców ulicy 
Dąbrowszczaków, że za sprawą ich próśb 
udało się załatwić zgodę na umieszczenie 
wzdłuż ulicy progów zwalniających, k tó
re tuż po opracowaniu projektu zostaną 
wykonane.

Pisałem również w sprawie usytuowa
nia przystanku autobusowego przy ulicy 
Batorego, lecz tutaj sprawa jest odłożona 
w czasie, gdyż trwają rozmowy na te
mat przedłużenia umowy MZK z gminą 
Ujazd na transport publiczny i nie jest 
wcale oczywiste, czy tak jak do tej pory 
będzie on kontynuowany.

Apelowałem ponownie do pani Prezy
dent o podjęcie rozmów z Powiatem na 
temat rozszerzenia rewitalizacji naszego 
parku o tereny niepodległe Gminie, tyl
ko Powiatowi. Na dalszy rozwój sytuacji 
oczekuję, lecz uważam, że najlepszym 
rozwiązaniem wszystkich problemów 
naszego parku byłoby przejęcie przez 
miasto również części powiatowej.

W ostatnich miesiącach ponownie 
zgłaszałem awarie kilku latarni (problem 
się pogłębia, dlatego proszę o informację, 
jeżeli tylko gdzieś latarnia nie świeci, bądź 
gaśnie). Ponowiłem prośbę o postawienie 
nowych dodatkowych latarni przy ulicy 
Orkana zaraz przy skrzyżowaniu z uli
cą Batorego oraz na skrzyżowaniu ulic 
Eichendroffa, Sadowej i Sławięcickiej. 
Kiedyś planowane było wykonanie w tym 
miejscu ronda, dlatego nie umiejscowio
no tam latarni, jednak rondo na pewno 
nie powstanie, stąd też mój wniosek.

Jak Państwo pewnie zauważyliście, 
w tym roku Sławięcice w końcu zosta
ły tak jak inne centralne miejsca miasta 
pięknie ozdobione w całości na święta. 
Ponad 30 pięknie świecących ozdób 
świątecznych na latarniach rozświetla 
Sławięcice i mam  nadzieję, że w pro
wadzą nas w świąteczną atmosferę. Nie 
ukrywam, że tem at oświetlenia na la
tarniach „wałkowałem” już za poprzed
niego prezydenta miasta, ale w końcu 
po latach udało się to dzięki m ojemu

uporowi, przychylności pani Prezydent 
i pani kierownik wydziału inwestycji. 
Chcę Państwa zapewnić, że tak już bę
dzie co roku.

W niniejszej informacji chciałbym 
podzielić się z Państwem jeszcze jedną 
sprawą. Wpadł mi do głowy pomysł aby 
nadać nazwę naszemu zabytkowemu sła- 
więcickiemu parkowi. Jeżeli wszystkie 
parki w naszym mieście mają swoją na
zwę, to dlaczego nasz park ma być bez
imienny? Czy to nie jest zastanawiające, 
że taka perełka (jak go wszyscy nazywają) 
nie ma nazwy? Myślę, że wycinka drzew, 
rem ont ponad 2 km ścieżek, montaż no
wych ławek, latarni i koszy na śmieci to 
dobra okazja, aby przy odbiorze robót 
nadać naszemu parkowi nazwę. Moja 
propozycja brzmi „Park rodziny Hohen- 
lohe”. Jeśli się Państwo zgadzacie z moją 
propozycją, bądź macie inną, zachęcam 
do kontaktu ponieważ chciałbym złożyć 
w Urzędzie odpowiednio sformułowany 
wniosek w tej sprawie, a Państwa suge
stie są dla mnie najważniejsze. Z góry 
dziękuję!

Z okazji świąt Bożego Narodzenia 
chciałbym Państwu życzyć wspania
łej rodzinnej atmosfery, dużo zdrowia, 
szczęścia oraz pomyślności, a na Nowy 
Rok pogody ducha, dużo radości z życia, 
miłości, spełnienia wszystkich marzeń, 
a także wielu sukcesów.

Jak zawsze dziękuję za poświęconą 
chwilę na odczytanie moich informacji 
oraz zachęcam do kontaktu i zgłaszania 
mi Państwa problemów.

Tomasz Scheller, tel: 601 956 084

 
OSP Sławięcice

OGŁASZAMY NABÓR 
NA CZŁONKÓW CZYNNYCH

Jeśli jesteś odw ażna/y  
i w ysportow ana/y, 

mieścisz się w przedziale 
wiekowym 18-65 lat, 

lubisz podejm ow ać wyzwania, 
chcesz ratow ać życie i m ienie 

ludzkie -  dołącz do nas!
Swoją kandydaturę 

m ożna zgłosić osobiście 
lub telefonicznie pod num erem  

608-400-364.
______________________________

Praca Łucji Nowak z klasy II A ze Szkoły Podstawowej w Sławięcicach. II miejsce 
w konkursie na rysunek związany tematycznie z Bożym Narodzeniem.
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K ilkunastu m ężczyzn uwija się od 
rana  przy porządkow aniu  starego 
drzew ostanu  na cm entarzu . Coś w o
łają do P io tra  Szendzielorza, k tóry  
zawieszony na linach alpinistycznych, 
w ysoko nad  ziem ią ostrożnie odci
na gałąź po gałęzi... w łaśnie R obert 
Szm andra przyw iózł śn iad an ie ...

H elm ut K om ander m ocnym i u d e 
rzen iam i czyści chod n ik i z p rz e d 
sionków  kościoła. In n i m ieszkańcy  
ul. 8 M arca k rzątają  się w środku  
św iątyn i...

Zbyszek Tom ik skręca w ulicę Sa
dową. Za pó ł godziny rozpoczyna się 
tren ing  m łodzików ...

Pan H erbet M elich dyskutuje 
z Tom kiem  Schellerem  przed tablicą, 
gdzie tradycyjnie pojaw iają się ogło
szenia osiedlow e i m iejsk ie ...

Pani H enryka pow oli idzie na 
cm entarz, niosąc świeże kw iaty na k il
ka g robów ...

Sam ochód z ho lenderską re jestra
cją zatrzym ał się przed znakiem  stop, 
kierow ca w ysiadł i po  niem iecku pyta 
pan ią  M ałgosię Poloczek, jak  dojechać 
do c en tru m ...

Ktoś fotografuje budynek, gdzie 
dawniej była restauracja „DANKA” 
i m ów i głośno do towarzyszącej ko 
biety, że w  tej sali wiele razy bawiliśm y 
się na w eselach...

Janka i Janek Klose m achają m i 
z sam ochodu  i ostro  ruszają w k ie
ru n k u  autostrady, a po tem  dalej do 
Schw erte... Jeszcze słyszę od  Janki: 
„Gecik, zaś przijadym y!”

Pani M ałgosia Jochem  z ul. S ta
szica in tensyw nym  ru ch em  ręki za
trzym uje  m oje au to  i podaje  m i przez 
okno paczkę m ów iąc: „Weź sam  ko- 
łocz do dzieci, bo w czora m ieli m y 
G eburtstag”. ..

Jestem  w dom u!

Gerard Kurzaj

 
Podziękowanie

C hciałam  podziękow ać za to, że przez praw ie 30 lat przyjm ow aliście m nie 
w  swoich dom ach. Dziękuję za każde dobre słowo oraz za te szklanki soku, 
k tó rym i częstowaliście m nie  w  gorące dni. Dziękuję za te garnki z ciepłym  
obiadem  dla całej mojej rodziny, które zastaw ałam  koło mojej furtk i, gdy 
późnym  w ieczorem  w racałam  z terenu  -  „Bo przecież nie zdążysz niczego 
ugotow ać!” D ziękuję, że obdarzaliście m nie  w ielkim  zaufaniem , gdy m ó 
wiliście o W aszych troskach. N igdy o tym  zaufaniu nie zapom nę. Dziękuję 
w szystkim  insty tucjom  z terenu  Sławięcic, k tóre zawsze ze zrozum ieniem  
podchodziły  do mojej pracy. N ie zapom nę „serdecznych n iespodzianek”, ja 
kie przygotow ały dla m nie  restauracje „H ugo” oraz „Villa Vanilla”. Sławięcice 
to m oja Ojczyzna, więc n a  pew no od  czasu do czasu znow u się gdzieś spo tka

my. N a zbliżające się św ięta Bożego N arodzenia  i N owy 
Rok przyjm ijcie Państw o najlepsze życzenia B łogosła
w ieństw a Bożego i wszelkiej pom yślności!

Wasza była listonoszka, Weronika Szala

________________________________________________

Idę przez 
Sławięcice
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Co zdarzyło się w Bajkowym Przedszkolu?
Witamy Czytelników „Gazety Sławię- 

cickiej”. Wiele się zdarzyło w naszym 
Bajkowym Przedszkolu. Chcielibyśmy 
podzielić się z Wami tymi nowinkami. 
Zapoznajmy się z nimi:
• Dzieci z grupy „Tygryski” i „Smerfy” 
wraz z nauczycielkami zawiązały koło 
Ligi Ochrony Przyrody.
• W  dzień przed Świętem Zmarłych 
dzieci z wszystkich grup były z wizytą 
na naszym cmentarzu. Zapaliły znicze, 
czcząc pamięć poległych żołnierzy. Naj
starsza grupa dodatkowo grabiła liście.
• Od wielu lat współpracujemy z biblio
teką. W  tym roku również odbyły się za
jęcia o tematyce przyrodniczej. Pani Syl
wia opowiadała o różnych zwierzętach, 
które żyją w Polsce. Zajęcia te spotkały 
się z dużym zainteresowaniem dzieci, 
które słuchały z zaciekawieniem i podej
mowały rozmowę na dany temat, dzieląc 
się swoją wiedzą.
• Dzieci z grupy „Smerfów” uczestni
czyły w innowacji pedagogicznej realizo
wanej w Szkole Podstawowej nr 16 „Od 
przedszkola do strażaka” oraz w projek
cie „Czyste powietrze wokół nas”. Cy
klicznie uczestniczą w zajęciach „Zdro
wy junior” na hali sportowej w K-Koźlu.
• „Smerfy” wzięły również udział 
w projekcie pod patronatem małżonki 
Prezydenta Polski „Zdrowo jem, więcej 
wiem”. Na placu przedszkolno-szkol- 
nym, nauczycielki grup zorganizowały 
dla dzieci zawody, gry, zabawy, promując

ruch na świeżym powietrzu. Było weso
ło, a dzieci były zadowolone. W  ramach 
tego projektu został zorganizowany kon
kurs na plakat, którego myślą przewod
nią było zachęcenie do zmiany złych na
wyków żywieniowych. Wykonane prace 
podziwiać można na wystawie w przed
szkolu. I miejsce zajęła Milena Czerniak
-  serdecznie gratulujemy!
• „Smerfy” uczestniczyły w cyklicznych 
spotkaniach adaptacyjnych w Szko
le Podstawowej nr 16, mające na celu 
łatwiejsze pokonanie kolejnego etapu 
w kontynuowaniu nauki.
• W  najmłodszej grupie „Krasnolud
ki” zdarzyło się prawdziwe święto. Dnia 
23.11.2016 r. odbyło się „Pasowanie 
na przedszkolaka”. Dzieci przedstawiły 
przygotowany program artystyczny, po 
którym zostały pasowane, a następnie 
wraz z rodzicami zaproszone na poczę
stunek.
• W  październiku zorganizowane zo
stało spotkanie dla przedszkoli z tere
nu naszego miasta, które uczestniczą 
w programie „Bezpieczne Przedszkola”. 
Inicjatorem spotkania integracyjne
go przedszkoli z terenu Kędzierzyna-
-Koźla jest nasze Bajkowe Przedszkole 
nr 18. Spotkanie było doskonałą okazją, 
aby podziękować mł. asp. Małgorza
cie Cisowskiej z Komendy Powiatowej 
w K-Koźlu, za wieloletnią współpracę 
z przedszkolami z terenu oraz strażakom 
z Ochotniczej Straży Pożarnej. Podczas

tego spotkania koordynator programu 
„Bezpieczne Przedszkole” Agata Ga- 
brysz wręczyła pani Prezydent Miasta 
Sabinie Nowosielskiej statuetkę „Gmina 
Bezpiecznych Przedszkoli”. Dzieci brały 
udział w konkursach, gdzie miały okazję 
zaprezentować swoją wiedzę i um iejęt
ności z zakresu bezpieczeństwa. W szyst
kie przedszkola zdały ten egzamin na 
„6”. Dziękujemy pani dyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 16 za udostępnienie sali 
gimnastycznej, a strażakom i policji za 
pokazanie wozów, które zawsze są naj
większą atrakcją dla dzieci.
• Nasze przedszkole po raz pierwszy 
uczestniczyło w Sławięcickim Wieczo
rze Adwentowym organizowanym w Ze
spole Szkół nr 3 im M . Reja.

Oprac. Obserwator przedszkolny

 
Z okazji Świąt Bożego 

Narodzenia oraz Nowego 
Roku wszystkim Rodzicom 
oraz Czytelnikom „Gazety 

Sławięcickiej"  życzymy 
nieprzem ijającego szczęścia, 

spokoju oraz wytrwałości 
w staw ianiu  czoła 

codziennym  wyzwaniom
Dyrekcja, pracownicy oraz dzieci 

z  Bajkowego Przedszkola
___________________________
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Organy zabrzmiały!

Agnieszka Hyla w swoim „muzycznym pałacu”

Dnia 27 listopada br. mogliśmy się 
osobiście przekonać, jak teraz brzmię, 
po gruntownym remoncie nasze sławię- 
cickie organy. Parafia oraz Towarzystwo 
Przyjaciół Sławięcic zorganizowały spe
cjalny koncert inauguracyjny. Za klawia
turą usiadła nasza organistka Agnieszka

Hyla, a na instrum entach towarzyszą
cych grały Patrycja Korniluk (obój) oraz 
Karolina Hyla (skrzypce).

W  program ie ponadgodzinnego 
koncertu usłyszeliśmy m.in. utw o
ry J. S. Bacha, G. Bacewicz, G. Faure, 
C. Franek, R. Schumana. Na koncert 
zawitali do nas goście z okolicznych 
miejscowości. Cieszymy się z tego bar
dzo i oczywiście zapraszam y ponownie. 
Jak przypom niał po zakończeniu kon 
certu nasz proboszcz M arian Bednarek, 
w dzieło ratow ania organów włączyło 
się wielu darczyńców zarówno z kraju, 
jak  i z zagranicy. Teraz codziennie, na 
każdej mszy św. i na każdym nabożeń
stwie dźwięki z ponad 2000 piszczałek 
głoszą Chwałę Bożą i cieszą słuchaczy. 
Radujm y się!

Grzegorz Białek
Uroczyście otwarto po renowacji za

bytkowy park w Sławięcicach. Przyjecha
ły prawie całe rodziny Hohenlohe, Hoym 
i Fleming. Był lot balonem i wystrzały 
z zabytkowych armat, a każde dziec
ko otrzymało prezent. Cesarz Niemiec 
Wilhelm II dotarł do parku pieszo przez 
skrót w lesie, ponieważ zepsuł się szlaban 
kolejowy na ul. Spacerowej. Nic się nie 
stało... Cesarz znał przecież drogę...

Gwiazdy koncertu (od lewej): Patrycja Korniluk, Agnieszka Hyla, Karolina Hyla, Monika Kurzaj
(prowadząca koncert)

Kącik z  f io łk iem
Okrążyła ziemia słońce, rok przeminął.
W  domu pachnie piernikami i jedliną. 

Świecą lampki na choinkach, w całym  świecie. 
W Betlejem na św iat przychodzi Boże Dziecię.

Śpiewem kolęd powitajmy Je  z  ochotą, 
z  pasterzami, co za  gw iazdą przyszli złotą. 
Małe w  żłóbku, choć w  stajence niebogato, 
uśmiechnięte, bo są  przy nim mama z  tatą.

Ono światło dziś przynosi i nadzieję.
Póki ziemia kręci się a słońce grzeje, 

pobłogosław Dziecię ludziom w Nowym Roku, 
obdarz zdrowiem i miłością, daj nam pokój.

Wiola

ONZ uchwaliła prawo znoszące wszel
kie tzw. wybory demokratyczne. Głoso
wania to konserwatyzm i cygaństwo, dało 
się słyszeć w kilku wystąpieniach jeszcze 
przed głosowaniem na Zgromadzeniu 
Ogólnym. Przewodniczący Zgromadze
nia uznał, że głosowania nie będzie i sam 
ogłosił, że wszelkie głosowania na całym 
świecie są nielegalne. Od 1 stycznia 2017 
liczą się tylko decyzje wydane w gronie 
co najmniej trzech dorosłych osób... Do 
grona tej trójki osoby dobiera ten, któ
ry uważa, że ma m andat demokratyczny 
i że postępuje zgodnie z konstytucją... 
Na szczęście się obudziłem!

Musieliśmy wyjechać na stałe z Pol
ski. Wyszło rozporządzenie, że niko
mu nie możemy pokazywać naszych 
uśmiechniętych dzieci. Przed wyjazdem 
wszystkie rodziny, które mają uśm ie
chające się dzieci miały się stawić przed 
komisją spisową... w Betlejem. Pojecha
liśmy. Dołączyła do nas pewna m łoda 
kobieta w ciąży. Też coś mówiła o rozpo
rządzeniu, ale Cezara Augusta. Był przy 
Niej Jej mąż o imieniu Józef. Pochodzili 
z Nazaretu...

Śnił: Gerard Kurzaj

Śniło mi się, że...
Nazwano mnie populistą i okrzyknię

to moherowym konserwatystą. Nie rozu
miałem nic z tych oskarżeń, ponieważ ja 
tylko zapytałem atakującą mnie kobietę: 
„Co by było, gdyby pani mama nie ko
chała pani jeszcze przed urodzeniem?”
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Co słychać na Sławięcickiej 96?

Młodzi wolontariusze

• Jak już wszystkim wiadomo, dyrekto
rem naszej szkoły została p. Magdalena 
Szyndzielorz. Jest to mieszkanka naszych 
Sławięcic oraz wieloletni nauczyciel tej
że szkoły Jest wymagającym i wspiera
jącym uczniów pedagogiem. Motywuje 
swoich nauczycieli do podejmowania 
różnych inicjatyw na rzecz szkoły.
• W naszej szkole powstała Rada Ze
społu, którą tworzą rodzice i nauczycie
le. Jej celem jest uściślenie współpracy 
pomiędzy rodzicami i nauczycielami.
• Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 
uhonorowani zostali nie tylko nauczy
ciele i pracownicy szkoły, ale także ro
dzice i organizacje działające na terenie 
naszej dzielnicy.
• Jak co roku, szkoła współorganizowa
ła obchody ku czci św. Marcina.

• Nasze innowacje działają. Gościnnie 
uczestniczyliśmy w „Nocnym Maratonie 
Naukowym” w ZS nr 3. W ramach kon
kursu „Bezpiecznie Tu i Tam”, zorganizo
waliśmy piknik rodzinny. Przyłączyliśmy 
się do akcji „Zauważeni” zorganizowanej 
przez telewizję TVN. W spółpracujemy 
z Markiem Weisser w ramach zajęć „Od 
przedszkolaka do strażaka”.

Samorząd uczniowski
• Magdalena Wojton została sekreta
rzem Młodzieżowej Rady Miasta.
• W ramach konkursu „Liga Klas” 
uczniowie starają się o realizację kolej
nych zadań klasowych.
• Organizujemy zbiórkę elektrośmieci, 
szczegóły na Facebook szkoły

Nasze wycieczki i spotkania
• Młodsi uczniowie odwiedzili M u
zeum Chleba w Radzionkowie.
• Gimnazjaliści przez dwa dni „zdoby
wali” Górę św. Anny.
• Nasi najstarsi gimnazjaliści wyjechali 
na zieloną szkołę do Polanicy.
• Gimnazjaliści wzbogacili swoją wie
dzę w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
o twórczości Henryka Sienkiewicza.
• W ramach „Tygodnia Przedsiębior
czości” dzieci i młodzież spotkali się 
z Jankiem Melą oraz uczestniczyli w cie
kawej debacie.

• Nasi uczniowie brali udział w „Odlo
towej lekcji”, czyli spotkaniu z sowami 
i sokołami.

Wszystkich zawiedzionych rodziców 
informujemy, iż ze względu na stan tech
niczny i formalny, w chwili obecnej nie 
jesteśmy w stanie aktywować dziennika 
elektronicznego. Zrobimy wszystko, aby 
spełnić Państwa prośby jak najszybciej. 
Wesołych Świąt!

Obserwator szkolny

rMając do dyspozycji 
salę na 400 osób, pro
ponujemy organizację 
wszelkich imprez okolicz
nościowych (chrzciny, wesela, 
studniówki itp.) oraz integracyjnych 
(konferencje).

Jesteśmy przekonani, że szeroki wybór dań 
kuchni śląskiej i europejskiej zadowoli nawet naj
bardziej wyrafinowane upodobania.

Jednocześnie zapewniamy, że profesjonalny 
personel, który jest zawsze do Państwa dyspozycji 
sprawi, iż czas spędzony w naszej restauracji upły
nie Państwu przyjemnie.

Do dyspozycji Państwa oddajemy również do
godny parking oraz ogródki piwne.

Obokznajduje się malowniczy parkz placem za
baw zapewniający rozrywkę
i odpoczynek 
spacerowiczom 
i dzieciom.

ul. Sławięcicka 90 
47-230 Kędzierzyn-Koźle 

Tel: 604 903 491 lub 77/483 21 16 
www.restauracja-nightclub2000.pl

10 Gazeta Sławięcicka

Pokaz sokolniczy

& i W W B

NIGHT CLUB -2000
P rzy jęc ia  

S p o tk a n ia  

S m aczn e  o b ia d y  d o m o w e  

R o czn ice

Jub ileusze■

ZESPÓŁ SZKÓŁ MIEJSKICH NR 4

http://www.restauracja-nightclub2000.pl


List z Rady Osiedla Sławięcice
W itamy Państwa bardzo serdecznie, 
Chcielibyśmy zdać Państwu relację 

z działalności Rady Osiedla w kadencji 
2012-2016. Pozwólcie Państwo, iż ze 
względu na ograniczoną ilość miejsca 
podam y pewne fakty w form ie p u n k 
towej. Wiele z poniższych działań były 
podejm ow ane w spólnie z OSP Sławię
cice, Towarzystwem Przyjaciół Sławię- 
cic, KS Sławięcice, Zespołem  Szkół 
M iejskich nr 4, Zespołem  Szkół nr 3, 
Przedszkolem  nr 18, Stowarzyszeniem 
MONAR, Radnym i Rady M iasta Kę
dzierzyn-Koźle m ieszkającym i na osie
dlu Sławięcice oraz zaprzyjaźnionym i 
lokalnym i firm am i. Oczywiście w ięk
szość (nie wszystkie) z wym ienionych 
poniżej zadań została zrealizowana 
przez Urząd M iasta i z jego funduszy. 
Rada Osiedla była jednak  cały czas 
organem  pilnującym  tych spraw. Są 
również tem aty zrealizowane całkowi
cie przez Radę, głównie te o tematyce 
kulturalnej, w ypoczynku czy inicjatyw 
lokalnych.

Inwestycje 
(nie tylko miejskie)

• przebudowa ul. Sadowej (rok 2013, 
koszt 766 tys. zł)
• budowa ścieżki pieszo-rowerowej 
wraz z oświetleniem (zadanie realizowa
ne dzięki wygranej w budżecie obywatel
skim, rok 2014, około 800 tys. zł)
• II etap modernizacji terenu rekreacyj
nego przy Kołłątaja -  budowa boiska, 
oświetlenia dozorczego, ogrodzenia oraz 
punktu Hot-Spot (rok 2014/2015, koszt 
400 tys. zł)
• remont ogrodzenia przy Zespole 
Szkół Miejskich nr 4 (rok 2014/2015, 
koszt 110 tys. zł)
• zakup ciężkiego samochodu ratowni
czo-gaśniczego dla OSP Sławięcice (rok 
2014, koszt 855 tys. zł)
• wykonanie oświetlenia alejek w parku 
(rok 2015/2016, koszt 275,5 tys. zł)
• remont chodnika przy ulicy Staszica 
(rok 2016)
• projekt techniczny budowy uli
cy Filipa Pieli (rok 2016/2017, koszt 
158,5 tys. zł)
• remont ponad 3 km chodników przy 
ulicy Sławięcickiej (rok 2013-2016)
• rewitalizacja parku -  projekt tech
niczny, przycinka i wycinka drzew, m o
dernizacja alejek, dostawienie ławek oraz 
koszy na śmieci (rok 2016/2017, koszt 
1337 500 zł)

Czyn społeczny 
i inne inicjatywy

• zagospodarowanie skweru przy skrzy
żowaniu ulic Sławięcickiej z Batorego 
(kwiecień 2014)
• odmalowanie przejścia do szkoły 
i przedszkola pod mostem (czerwiec 
2014)
• odmalowanie barierek obok mostu 
Kanału Gliwickiego (maj 2014)
• wykonanie stojaków na rowery prze
kazanych dla ZSM nr 4
• rem ont podjazdu przy przejściu do 
szkoły i przedszkola pod mostem
• wycinka krzewów, które zarastały na 
chodnik przy ulicy Sławięcickiej
• odmalowanie ławek i uprzątnięcie te
renu zielonego na placu rekreacyjnym 
przy ul. Kołłątaja
• remont tablicy informacyjnej przy 
skrzyżowaniu ulic Sławięcickiej z Asny
ka (rok 2015)
• zagospodarowanie klombów przy uli
cy Sławięcickiej
• modernizacja placu zabaw na „górce” 
(wrzesień 2016)
• zakup maszyny do waty cukrowej 
(maszyna wykorzystywana na osiedlo
wych imprezach)
• zakup kosiarki, kosy oraz dmuchawy 
wykorzystywanych do prac społecznych 
na osiedlu

Festyny, zabawy, 
wyjazdy, zajęcia

• impreza Sylwestorwa -  grudzień/sty- 
czeń
• zajęcia dla dzieci podczas ferii zim o
wych -  styczeń/luty
• „Babski wieczór” -  styczeń/luty
• turniej piłkarski im. Romana Mastale- 
rza -  styczeń/luty
• warsztaty kroszonkarskie -  marzec
• wyjazd rowerowy „Cyklostrada”(w- 
spółorganizacja z Tow. Przyjaciół Sławię- 
cic) -  kwiecień/maj
• spływy kajakowe -  maj
• festyn kiermaszowy (współorganiza- 
cja z innymi) -  maj/czerwiec
• obchody „Dnia Dziecka” -  czerwiec
• „Piknik Rodzinny” -  sierpień
• „Zamek Party” -  sierpień
• wizyta Mikołaja w OSP -  grudzień 
(rozdano 130 paczek)
• „Wieczór Adwentowy” -  grudzień
• finansowe wsparcie druku Gazety Sła
więcickiej (3 num ery w roku)
• cotygodniowe zajęcia taneczne dla 
dzieci w prowadzonej przez RO świetlicy

Ponadto jednokrotnie zorganizowa
liśmy lub współorganizowaliśmy dzień 
dawcy szpiku, Noc Kupały, biesiadę Sła- 
więcicką, wyjazd do filharmonii oraz im 
prezę charytatywną dla Michałka.

Budżet
Obywatelski

• Rok 2013 -  Wykonanie drogi pieszo- 
-rowerowej wraz z oświetleniem pom ię
dzy osiedlami Blachownia i Sławięcice 
(1453 głosy) -  koszt około 800 tys. zł -  
zadanie zrealizowane
• Rok 2015 -  Zakup oraz montaż ławek 
i pojemników na śmieci na osiedlu (201 
głosów, koszt 12 tys. zł) -  zadanie zreali
zowane
• Rok 2016 -  Zakup wyposażenia 
do świetlicy osiedlowej (116 głosów, 
8 tys. zł) -zadanie zrealizowane
• Rozbudowa placu zabaw -  m oderni
zacja terenu rekreacyjnego w sławięcic- 
kim parku (105 głosów, koszt 50 tys. zł) 
-  zadanie w trakcie realizacji

Tak w skrócie przebiegała kadencja 
Rady i Zarządu osiedla. Po wyborach 
które odbyły się 17 listopada 2016 r. 
przewodniczącym Zarządu pozostał To
masz Scheller. Do zarządu weszli ponad
to Burzan Anna, Cedzich Krzysztof, Duk 
Hanna, Płoskonka Ewa. Do Rady Osie
dla wybrano następujące osoby: Burzan 
Anna, Cedzich Krzysztof, Duk Hanna, 
Konietzko Arnold, Szymon Kupka, Me- 
lich Herbert, Płoskonka Ewa, Przesdzing 
Adrian, Scheller Angelika, Scheller To
masz, Szendzielorz Piotr, Szyndzielorz 
Magdalena, Weisser Marek, Widurski 
Tomasz, Wróbel Ilona.

Wszystkim mieszkańcom, uczestni
czącym w wyborach bardzo dziękujemy 
za zaufanie jakim nas Państwo obda
rzyliście. Dziękuję również wszystkim 
członkom Rady z poprzedniej kadencji 
(2012-2016) za wspólną pracę na rzecz 
osiedla Sławięcice.

W imieniu Zarządu Osiedla 
Tomasz Scheller
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Gratulujemy, Pani Aniu!
Anna Becker, córka Państwa Haliny 

i Józefa Kapolka z M annheim, od naj
młodszych lat interesowała się plastyką 
i wzornictwem. Skończyła w Niemczech 
studia w zakresie wzornictwa kom pu
terowego, a rozwinęła swój talent zain
spirowana sztuką Islandii. Dwukrotnie 
podróżowała wraz z całą rodziną do tego 
północnego regionu Europy.

Obecnie mieszka z rodziną 
w Schwetzingen w Niemczech i tam  
tworzy pod własnym logo „Frjor”. Jej 
specjalność to sztuka użytkowa w p o 
staci pięknie ręcznie malowanych misek 
i innych przedm iotów. „Frjor” oznacza 
wolność, p łodność i kreatywność tw o
rzenia zwykłych rzeczy. Podczas p o 
bytu w Islandii zaobserwowała wśród 
miejscowej ludności radość tw orzenia 
w grupie. Pozytywnie zaskoczyły ją 
takie cechy Islandczyków jak kreatyw 
ność, radość życia i m ocna akceptacja 
samego siebie. Twórczość Anny Becker 
znalazła uznanie nie tylko w m iejsco
wym środowisku w Niemczech, ale

również w innych krajach Europy. O jej 
talencie pisały gazety w Polsce, Francji, 
Anglii i Rosji (AD, Milk, Elle, Vouge, 
Ubi Bene itp).

Anna Becker założyła własną m a
nufakturę i sprzedaje swoje wyroby 
w Niemczech oraz za granicą pod marką 
Made in Germany.

Ciągle się rozwija, szukając z wiel
kim zaangażowaniem nowych inspiracji. 
„Nie dać się zatrzymać i ciągle się roz
wijać” -  taka domena przyświeca pani 
Annie.

1 października 2016 roku zrealizo
wało się wielkie marzenie Anny Becker. 
W  obecności burm istrza miasta Schwet
zingen, przyjaciół i rodziny została uro 
czyście otwarta galeria z jej pracami 
pod znakiem firmowym Frjor. Galeria 
ta będzie służyła również jako miejsce 
pracy przy tworzeniu całkiem nowych 
wyrobów. Pomysłów i chęci pani Annie 
nie brakuje. O jej zdolnościach wiedzie
liśmy w Sławięcicach już od pewnego 
czasu. Jesteśmy jednak wielce uradowani

Śpiewający Piotr
Ci z Państwa, którzy „buszują” czasem w Internecie być może odkryli już stro

ny, na których dawny mieszkaniec Sławięcic Piotr Październy dzieli się z nam i ra
dością, śpiewając. Muszę przyznać, że z zainteresowaniem słucham czasem Piotra 
wspominając czasy naszej młodości.

Zapraszam internautów  na link https://www.youtube.com/?gl=PF&hl=pl -  po 
wpisaniu hasła „pazdzierny54” mamy do dyspozycji ok. 60 wideo-clipów pana Pio
tra.

Piotr Październy od wielu lat mieszka w Niemczech, ale jak widać (i słychać) nie 
zapom niał o starym  kraju. Przecież m ądrzy ludzie zawsze mówili „Idźcie tam, gdzie 
ludzie śpiewają!” I tego sie trzymajmy, szczególnie przed świętami!

Wesołych Świąt Piotrze! Szczęśliwego Nowego Roku!
Gerard

Anna Becker wśród swoich prac

i dumni, że „nasza dziołcha” ze Sławięcic 
tworzy tak niezwykłe rzeczy! Naszych 
Czytelników zainteresowanych twór
czością Pani Ani zapraszamy na stronę 
www.frjor.com

Jeżeli ktoś mieszka w pobliżu miasta 
Schwetzingen, to zachęcamy do odwie
dzenia galerii „Frjor” przy Kurfursten- 
strasse 42. Rodzinie Becker oraz Kapolka 
przesyłamy pozdrowienia ze Sławięcic. 
Wesołych Świąt! Na podstawie inform a
cji z różnych stron opracował...

G. Kurzaj

12 Gazeta Sławięcicka

NASI ZA GRANICĄ

https://www.youtube.com/?gl=PF&hl=pl
http://www.frjor.com
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Widok Sławięcic „okiem drona” z końca ul. Asnyka. Fot. Henryk Szymura



Geszynki boły, som i dycko bydom
Zbliżoł sie juzajś tyn nojfajniejszy 

wieczór we roku i choćbyś człowieku nie 
chcioł, to zoł wi zoł przidziesz myślami 
do downych, szczynśliwych, dziecinnych 
lołt. Nieroz boło biydnie i trocha smutno, 
że wyczekane Dzieciątko, (choć my pil
nie chodziyli na roraty) niy wysłuchało 
nołs. Tak choćby bez dziurka w gardince, 
widzisz dzisiej taki świąteczny łobrołzek 
ze swojygo dzieciństwa.

Prawie we lcożdyj familji ludzi boło za 
tela -  łod Opy, aż po prawnuki i to we 
jednyj chałupie.

Dołwni Mama -  ta nojważniejszoł 
perzona w rodzinie nie miała leko, 
a chciała kożdymu zrobić choć trocha 
uciechy. Takie Dzieciątko robioło po 
ukrołdku dniami i nocami, co by ino koż
dymu wygodzie i zrobić wielkoł uciecha. 
Niyroz przed wilijom bajtlom tracioły sie 
roztomaite graczki, bo Fater po nocach 
je sprawioł, co by wyglondały jak nowe 
a dzieci bez to miały mocka uciechy.

„Zaradne Dzieciątko” idyjów miało 
połnoł gowa. Jak Fater dostoł we robocie 
forszus, a prziszoł gynau tołwor do skle
pu, to szło jeszcze cojś na łostatni driker 
dokupić.

Ze Ołmom nie boło żołdnyj komedy- 
jy, bo rołz na czidziejści lołt dostała ciepłi

plyjd na zima, a tak to przeważnie zołpa- 
ska abo chustka na kożdidziyń. Ołpa rołd 
boł ze zołeny fajfki, tabaki i sznuptychlów.

Fatrowi zawsze się przidała flanelowoł 
kariyrt koszula, uszytoł podug starygo 
sznitu, sztrajfiate hołzen trejgi, co by mu 
galołty nie sleciały (jak ściągoł pas do bi- 
cioł), i woniący chopski parfin dacu.

Chopcy, co by jym po gyrach nie cią
gło, dostali ciepłe fuzekle i podug mody 
i m ustru czorne sztrik-pulołwry ze bio- 
łymi lelynioma na przodku. Taki robiony 
pulołwer mioł łod spodku połno knołtli, 
bo ołma przesztrykowała go ze blank sta
rych, sprutych fuzekli

Dziołchy zajś, bez wiynkszygo larma 
-  bo nie przistało sie tygo wieczora wa
dzić -  podzieloły sie wołnianymi szala
mi i myckami a jedne m odre papucie ze 
żółtym bomblym dostała ta z nich, co ji 
gynau pasowały.

Dzieci łobdarowały Mama małymi 
geszynkami, co im się udało zrobić we 
szkole na pracach ryncznych abo kupić 
cojś za uszporowane piniądze.

Jak sie to tyż terołz momy dobrze!
*  *  *

Współczesne Dzieciątko nie ma pro
blemów ze spełnieniem świątecznych- 
szczególnie dziecięcych marzeń, nawet

tych... „na cito” bo wszystko w sklepach 
można dostać, nawet do ostatniej chwili..

Tymczasem życzę Czytelnikom tym 
małym i tym dużym radosnego rozpako
wywania wymarzonych prezentów; ko
niecznie po uroczystej wieczerzy, a przed 
pójściem na Pasterkę.

Wspominała i słówka wysznupała 
Irena Kwoczała

Słowniczek śląski:
Zoł wi zoł -  tak i tak 
Fajfka -  fajka 
Hołzentrejgi -  szelki 
Lelyń -  jeleń 
Nie przistoło -  nie wypadało 
Sztrykowane -  robione na drutach 
Forszus -  zaliczka 
Zołpaska -  fartuch 
Sznuptychle -  chusteczki do nosa 
Sztrajfiate -  w paski 
Wadzić sie -  kłócić się 
Juzajś -  znowu 
Posprawiać -  zreperować 
Dacu -  do tego 
Kariert -  w kratkę 
Knołtel -  supeł 
Sznit -  forma
Za tela placu -  wystarczająco dużo 
miejsca
Na ostatni driker -  na ostatnią chwilę

Dziękujemy, Pani Weroniko!

Po prawie 30 latach pracy na stano
wisku listonosza odchodzi na zasłużony 
odpoczynek pani Weronika Szala. Wszy
scy ją znamy i wiemy dobrze, że dzięki jej 
cechom charakteru tak całkowicie nie za
mknie się w domu. Prawdziwy listonosz 
to jak anioł przynoszący dobre nowiny. 
Taki anioł to często długo wypatrywany 
gość, który potrafi porozmawiać, pocie
szyć i doradzić. Taką panią Weronikę 
znamy. Jak pamiętają nasi starsi miesz
kańcy, funkcji listonosza pani Weronika 
uczyła się jeszcze u śp. Agnieszki Maj- 
nusz. Wtedy istniał jeszcze Urząd Pocz

ty Polskiej w Sławięcicach (i komu to 
przeszkadzało?). Interesowała nas opinia 
pani Weroniki o specyfice pracy listono
sza, radościach i smutkach tego zawodu: 

„Moim rejonem było zawsze pół Sła
więcic. Pracowałam również w Miejscu 
Kłodnickim i w Cisowej. Środkiem lo
komocji był zawsze rower, dopiero pod 
koniec mojej pracy poruszałam się «ma- 
luchem». Zawsze lubiłam moją pracę, 
mimo, że często wracałam do domu pod 
wieczór. W każdym zawodzie, ale w tym 
szczególnie, trzeba szanować ludzi oraz 
ich słuchać. Mnie do ludzi zawsze cią
gnęło. W  Sławięcicach znam wszystkich, 
przecież tutaj się urodziłam i wychowa
łam. Kiedyś nie było e-maili i telefonów 
komórkowych, a dostarczenie pism na 
czas było niezwykle ważne. Starałam się 
to właśnie czynić. Gdy zniknął Urząd 
Pocztowy w Sławięcicach, a nasza cen
trala znajdowała się w Kędzierzynie, 
praca stała się trudniejsza. Obserwuję 
teraz zmiany, jakie zachodzą w Poczcie 
Polskiej. Myślę, że idą one w dobrym 
kierunku, pod warunkiem, że decydenci

wezmą sobie do serca maksymę, iż suk
ces każdej firmy związany jest z dobrą 
atmosferą wśród pracowników.”

Pani Weronika oraz jej rodzina to 
mieszkańcy naszej sławięcickiej „Górki”. 
Mąż Piotr i dorosłe dzieci Monika, M a
teusz i Marek niejednokrotnie wspierali 
żonę i mamę w tej niełatwej służbie dla 
sławięcickiej społeczności. „Nawet nie 
wiem, kiedy nasze dzieci wydoroślały, 
tak szybko czas biegnie” -  mówi z uśmie
chem pani Weronika. Piosenka „Ludzie 
zejdźcie z drogi, bo listonosz jedzie” ak
tualna była przez dziesięciolecia w Sła
więcicach za sprawą naszej pani Werki. 
Tak do niej mówimy.

Za te wszystkie lata, za te telegramy, 
paczki, przesyłki i gazety, których tysią
ce dostarczyła pani do naszych domów 
i sławięcickich instytucji bardzo Pani 
dziękujemy! Dziękujemy za każde do
bre słowo, które razem z przesyłkami 
Pani rozdawała. Życzymy zdrowia i p o 
wodzenia! Wesołych Świąt dla całej ro 
dziny Szala!

Redakcja
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Wieści z Miejsca Kłodnickiego

Dziękujemy za nasze rondo!

Witamy wszystkich Czytelników Ga
zety Sławięcickiej. Mimo, iż od jesienne
go wydania nie minęło dużo czasu, wy
darzyło się u nas wiele.

Jesteśmy po wyborach Rady Osie
dla w Miejscu Kłodnickim. Frekwen
cja na naszym zebraniu mieszkańców 
była optymalna. Jesteśmy najmniejszym 
z osiedli, ale 71 osób biorących udział 
w zebraniu plus kilka osób, które były 
obecne, ale nie wpisały się na listę, dają 
świadectwo, że nasza mała społeczność 
jest zaangażowana we wszystko, co się na 
naszym osiedlu dzieje.

Dotychczasowy Przewodniczący 
Rady, Jan Schoengart przedstawił za
rys działalności Rady ostatniej kaden
cji. Wyliczono, co zostało zrobione, za
kupione i zorganizowane, jakie zadania 
postawione przed Radą udało się zała
twić pozytywnie, były też słowa o tym, 
co będzie priorytetem  dla nowej Rady, 
jakie zadania, inwestycje będziemy się 
starać doprowadzić do pozytywnego 
końca. Nowa Rada dalej powinna się 
zajmować zgłaszanymi przez m ieszkań
ców uwagami.

Obecny na naszym zebraniu dziel
nicowy policji, w krótkich zwięzłych 
słowach nakreślił sytuacje, jakie mogą 
zagrażać naszym mieszkańcom ze stro
ny nieuczciwych ludzi, odpowiadał też 
na pytania zadawane z sali. Głos zabrał 
także nasz radny Tomasz Scheller. Ko
rzystając z okazji tak licznego przybycia 
mieszkańców, przedstawił w krótkim 
wystąpieniu swoją działalność na rzecz 
naszej społeczności i wyrażając dalszą 
chęć współpracy z naszą Radą, określił 
kilka punktów nad realizacją których bę
dzie miał szczególną uwagę.

Dziękujemy przewodniczącemu ze
brania, paniom z Magistratu, dzięki któ
rym nasze zebranie i głosowania przebie
gały tak sprawnie oraz wszystkim, którzy 
przyczynili się do zorganizowania zebra
nia. Dziękujemy przybyłym gościom.

W skład nowej Rady Osiedla na ka
dencję 2016-2020 weszli: Stanisław Jan- 
tos, Jan Kurzaj, Kornelia Kurzaj, Maria 
Kurzaj, Mateusz Kurzaj, Mirosław Miko- 
siński, Marcin Murawski, Adam Piróg, 
Jan Schoengart, Anna Schoengart, M ar
cin Schoengart, Andrzej Szengart, Kari
na Szengart, Irena Wolnik oraz Urszula 
Zimon. Do Zarządu Osiedla weszli: Zi
m on Urszula, Mirosław Mikosiński oraz 
Murawski Marcin. Przewodniczącym

Rady Osiedla Miejsce Kłodnickie został 
ponownie Jan Schoengart. Gratulujemy 
nowej Radzie i Zarządowi Osiedla.

I jeszcze kilka aktualności:
• W  ostatnim  czasie na naszym Osiedlu 
wykonano progi zwalniające na wszyst
kich drogach gminnych. Są to progi wy
konane z kostki betonowej, a na dwóch 
skrzyżowaniach próg-wysepka wyko
nane z dużej kostki granitowej. Progi 
wykonane tą techniką mają powodować 
zmniejszenie prędkości na tych ulicach. 
Jadąc ulicą Szpaków -  drogą powiatową 
i skręcając w jakąkolwiek z ulic gm in
nych napotkamy na znaki strefowe ogra
niczające prędkość na tych ulicach do 30 
km /h. Będzie bezpieczniej.
• Na początku grudnia firm a w yko
nała sześć sztuk przyłączy na słupach 
oświetleniowych z TAURONu. Przy
łącza te służą do podpięcia długo wy
czekiwanych przez nas ozdób świątecz
nych. W szystkie te przyłącza zostały 
w ykonane na głównej ulicy Miejsca 
Kłodnickiego.
• Mieliśmy na osiedlu awarię sieci wo
dociągowej. Przez chwilę była nawet 
fontanna. Szybkie zgłoszenie, w miarę 
szybka reakcja i awarię usunięto. Po kil
ku dniach ekipa Wodociągów wymieni
ła newralgiczne miejsce z zasuwą. Teraz 
powinno być bezawaryjnie.
• W  grudniu ma być gotowy projekt 
techniczny na oczekiwany chodnik 
w ciągu ulicy Szpaków -  zadanie do Bu
dżetu Obywatelskiego w latach 2015-
2016. Koniec realizacji zadania przewi
dywany jest na czerwiec 2017 roku.
• Przy ulicy Szpaków 15 mamy dwie 
niebezpiecznie wielkie dziury na stu
dzienkach ziemnych należących do TP

S.A. Zgłaszane -  zero reakcji. Oby nie 
było tak, że sprawa ruszy dopiero wtedy, 
gdy nie daj Boże ktoś sobie złamie na tym 
nogę wpadając do jednej z tych dziur.
• Na facebookowym profilu naszego 
Osiedla znajdziemy więcej informacji 
na temat sosny z cudownie zdrowotnym 
źródełkiem, którą w ostatnich dniach li
stopada wywrócił wiatr. Przez pana Jana 
Schoengart przygotowywany jest obszer
ny tekst z historią tego miejsca. Ukaże się 
on w najbliższym czasie na Facebooku 
oraz w jednej z lokalnych gazet.
• Jakiś czas temu podczas wizyty na 
naszym osiedlu Pani Starosty i dyrekto
ra Zarządu Dróg Powiatowych (sprawa 
rem ontu mostu na cieku wodnym Mły
nówka) zostaliśmy poinformowani, że 
zgłaszane przez nas na piśmie uwagi do
tyczące rem ontu i konserwacji zostaną 
zrealizowane. Chodziło o wymianę lub 
naprawę balustrad (piaskowanie, prosto
wanie oraz ew. pospawanie niektórych 
elementów jak również malowanie ca
łości). Niedawno zastaliśmy na moście 
dwójkę pracowników, którzy malowali 
balustrady. Nie wykonano, oczywiście, 
wszystkich poprzedzających prac. Pra
cownicy twierdzili, że takie dostali zle
cenie. My jako pełnoprawni mieszkań
cy Kędzierzyna-Koźla nie chcemy być 
traktowani „na odczepnego”. Sprawy nie 
zostawimy aż nie będzie porządnie wy
konana.

Wszystkim Czytelnikom Gazety Sła
więcickiej i ich rodzinom  życzymy ra
dosnych Świąt Narodzenia Pańskiego 
i szczęśliwego Nowego 2017 Roku. Po
zdrawiamy z Miejsca Kłodnickiego!

Tekst i zdjęcia - Schoengart Jan 
Opracowanie- Schoengart Anna
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PIĘKNE ROCZNICE NASZYCH 
SENIOREK I SENIORÓW

90. urodziny obchodziła 
JADWIGA PIOTROWSKA

85. urodziny obchodzili 
ELŻBIETA MANDLA 

HILDEGARDA GLOMB 
JERZY KASZTA

80. urodziny obchodzili 
WIKTOR MUSIOŁ 

TERESA CZAJA 
KUNEGUNDA GROŃSKA 

KRYSTYNA PRUS

W szystkim naszym Dostojnym : 
Solenizantkom  i Solenizantowi 

przesyłamy wiązankę najserdeczniejszych życzeń, 
wszelkich potrzebnych łask,

Bożego Błogosławieństwa i zdrowia 
na dalsze lata życia, 

  Redakcja

DZIĘKUJEMY!
Za wszystkie życzenia, kwiaty, wyrazy życzliwości,
 które otrzym aliśm y z okazji naszej 50. rocznicy 

ślubu od krewnych, sąsiadów i znajomych.
Erika i Ernst Pawelczyk

Pom ogli w w ydaniu  
gazety

D anuta Rausch von Traubenberg 
Ks. Jan Piechoczek 

Eleonora i Alfred W róbel 
Barbara i W olfgang Lerch 

M anfred Gorzawski 
Bernadeta i R obert Szm andra 

W anda i Heinrich Smolka 
Teresa i Bernard Ignacek 

Rodzina Siegmund 
M aria Rud ner 
Rodzina Bryłka

Serdecznie dziękujemy!
W szystkim Szanownym Darczyńcom 

życzymy W esołych Świąt!
 Redakcja 

TelegramyPaństwo

ELEONORA i ALFRED WRÓBEL

Przed 55. laty złożyli sobie Przysięgę M ałżeńską. 
Dostojnym  Jub ila tom  z okazji 

Szmaragdowych Godów 
obfitych łask Bożych i błogosławieństw, 

opieki Świętej Rodziny, zdrowia 
i samych pogodnych dni 

na dalsze lata w spólnego życia.
życzy Redakcja 

 

ERYKA
Państwo

ERNEST PAWELCZYK

Przed 50 laty złożyli sobie Przysięgę M ałżeńską.
Dostojnym  Jubilatom  

z okazji Złotego Jubileuszu obfitych łask Bożych, 
opieki Świętej Rodziny, zdrowia 

i samych pogodnych dni na dalsze lata 
wspólnego życia.

życzy Redakcja
 

Państwo

MARZENA i NORBERT HUEBNER
Obchodzili 25. rocznicę ślubu

Dostojnym  Jubilatom  z okazji Srebrnego Wesela, 
obfitych łask Bożych, opieki Świętej Rodziny, 

zdrowia i samych pogodnych dni na dalsze lata 
wspólnego życia.

życzy Redakcja
________________________________________________________

 TELEGRAM!
Z radością donosim y, że na ślubnym  kobiercu 

stanęli i sobie przysięgę miłości 
przed Panem Bogiem złożyli.

MARTYNA GAMŻA 
i TOMASZ WALCZAK

Nowożeńcom serdecznie gratulujem y 
i życzymy wszelkiej pomyślności,
Bożej Opieki i błogosławieństwa 

na nowej drodze życia 
 Redakcja 
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Śp. Druh Józef Pelzer odszedł na wieczną służbę!
Śpij w pokoju!

Od ostatniego naszego artykułu 
w Gazecie Sławięcickiej minęło sporo 
czasu i sporo też się u nas działo. Na po
czątku kwietnia braliśmy udział w ćwi
czeniach przeciwpowodziowych, które 
odbyły się w Koźlu. Maj dla naszej jed
nostki był wyjątkowy. 4 maja, jak zwykle, 
obchodziliśmy święto naszego patrona, 
Świętego Floriana. Z tej okazji odbyła się 
msza św. a po niej udaliśmy się na cm en
tarz, gdzie zapaliliśmy znicz upam iętnia
jący wszystkich zmarłych członków OSP 
Sławięcice. 7 maja zorganizowaliśmy na 
placu naszej remizy „Zabawę strażacką” 
w której uczestniczyli nie tylko strażacy. 
Mógł przyjść każdy, kto zakupił cegiełkę 
wspierającą działalność naszej jednostki. 
Zabawa cieszyła się sporym zaintereso
waniem, a tańce przy muzyce na żywo 
trwały do późnych godzin nocnych. 
Dziękujemy wszystkim za udział i m iej
my nadzieję, że spotkamy się w przy
szłym roku na kolejnej zabawie, na którą 
już teraz zapraszamy.

Po świętowaniu przyszedł czas na od
wiedziny naszych najmłodszych miesz
kańców Sławięcic. Przedszkolaki były 
bardzo zadowolone z wizyty strażaków, 
a nam zostały naprawdę miłe w spom nie
nia. Może nie wszyscy pamiętają, że rów
nież w maju odbył się piknik rodzinny 
przy Zespole Szkół nr 3, gdzie nasza straż 
była obecna i prezentowała swój sprzęt. 
Tradycyjnie odbyły się zawody sporto
wo-pożarnicze w tym roku organizowa
ne przez naszą jednostkę na stadionie 
przy ul. Sadowej. Nasze drużyny zajęły 
poszczególne miejsca: MDP -  II m iej
sce, KDP -  III miejsce, drużyna senio
rów -  II miejsce. Jednym z obowiązków 
strażaka są szkolenia. 25 maja br. telefo
ny naszych strażaków rozdzwoniły się 
ogłaszając alarm „masowa katastrofa”, na 
szczęście były to tylko ćwiczenia, które 
zorganizowała Państwowa Straż Pożar
na. Na koniec maja jednostka z Łan za
prosiła nas na festyn wiejski, gdzie pod 

Wieści z OSP Sławięcice
czas pokazu przedstawiliśmy akcję ra
towniczą po wypadku samochodowym.

Podczas IV Sławięcickiego Festynu 
Kiermaszowego w czerwcu 2016 roku 
nasza jednostka dbała o bezpieczeństwo 
uczestników festynu. Zaprezentowa
liśmy naszą „komorę dymową”, którą 
każdy uczestnik festynu mógł przejść 
i zapoznać się z pracą strażaka. Czerwiec 
to początek wakacji, więc braliśmy udział 
w piknikach organizowanych z tej okazji. 
25 czerwca nasza jednostka brała udział 
w festynach w Blachowni oraz w Sławię
cicach -  na placu Intergol. Pogoda dopi
sywała, było bardzo gorąco, więc ogrom 
nym zainteresowaniem cieszyła się nasza 
kurtyna wodna. Dzieci miały przy tym 
niesamowitą zabawę. Na początku lipca 
w Główczycach odbył się coroczny festyn 
-  „Zlot Samochodów Pożarniczych”, na 
którym również byliśmy wraz z naszym 
pięćdziesięcioletnim Mercedesem. Pod 
koniec lipca zorganizowaliśmy po raz 
pierwszy dwudniowy spływ kajakowy. 
Trasa obejmowała Kanał Gliwicki w kie
runku Rudzińca, aż do Pławniowic, po 
wrót rzeką Kłodnicą aż w okolice Miejsca 
Kłodnickiego, gdzie rozbiliśmy namioty. 
Nocleg w lesie był wielkim przeżyciem. 
Na drugi dzień dopłynęliśmy do Lenar
towic, gdzie kanałem Gliwickim wróci
liśmy do Sławięcic. Pod koniec wakacji, 
20 sierpnia zorganizowaliśmy wycieczkę 
do Ostrawy. Uczestniczyły w niej rodzi
ny strażaków oraz mieszkańcy Sławięcic. 
Zwiedziliśmy Muzeum Techniki „Tatra” 
gdzie oglądaliśmy bogatą i wyjątkową 
kolekcję samochodów, ciężarówek, silni
ków marki „Tatra”. Następnie odwiedzi
liśmy Zoo w Ostrawie. Pod koniec listo
pada szóstka naszych druhów ukończyła 
kurs ratownictwa technicznego. Celem

kursu jest nabycie umiejętności przez 
strażaków ratowników OSP w prowa
dzeniu czynności ratowniczych w czasie 
zdarzeń drogowych. Kurs ratownictwa 
technicznego ukończyli: Joanna Szip, 
Paulina Szendzielorz, Krzysztof Cedzich, 
Markus Wilkowski, Tomasz Scheller 
oraz Łukasz Sotor. Gratulujemy!

Były jeszcze dwa inne ważne powody 
do świętowania. Nasz druh Szymon Ję- 
drzejas ożenił się z Magdaleną Michalską 
oraz druhna M arta Kucharczyk wyszła 
za mąż za Piotra Garbas. Obu młodym 
parom życzymy wszystkiego najlepsze
go! Była też i sm utna chwila, a m iano
wicie pożegnanie wieloletniego druha 
i prezesa naszej Ochotniczej Straży Po
żarnej, pana Józefa Pelzer. Niech spoczy
wa w pokoju i czuwa nad nami w niebie!

Bardzo dziękujemy wszystkim którzy 
oddali 1% swojego podatku oraz zaku
pili kalendarz na rok 2016. Pozyskane 
środki przeznaczyliśmy na zakup sprzę
tu ratowniczego. Także w tym roku nasi 
druhowie zapukają do Państwa drzwi 
i będą sprzedawać kalendarze na rok
2017. Serdecznie zapraszamy do ich za
kupu i dziękujemy za wsparcie naszej 
jednostki.

Z okazji zbliżających się Świąt Boże
go Narodzenia strażacy życzą wszystkim 
dużo zdrowia, radości i niezapom nia
nych wzruszeń. Niech te Święta będą peł
ne ciepła, wzajemnej życzliwości i poko
ju w rodzinach i na świecie. Niech wyjąt
kowy świąteczny nastrój na długo pozo
stanie w sercach i pamięci, a Nowy 2017 
Rok będzie rokiem spełnionych nadziei, 
oczekiwań i czasem realizacji wszystkich 
osobistych zamierzeń. Wesołych Świąt!

Zarząd OSP Sławięcice

Ćwiczenia ratownicze są bardzo ważne
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NEKROLOGI

*  *  *

Puste miejsce przy wigilijnym stole 
wywołuje wspomnienia 

Czekamy w Wigilię na tych, 
których ju ż  nie ma.

Czasami sadzam y na nim Anioła.
Może z  zaśw iatów  kogoś do nas przywoła. 
Być może zaw ita do nas ojciec albo matka.

A może znajoma sąsiadka. 
Struchleliśmy na chwilę z  niedowierzaniem, 

kiedy usłyszeliśm y do naszych drzwi 
wejściowych pukanie.

Zamarliśmy na moment z  przerażenia. 
Siedzieliśmy cichutko udając, 

że w domu nas nie ma.
Ulicą szła  grupa bezdomnych szukających  

schronienia.
Wśród nich m ężczyzna z  kobietą 

w błogosławionym stanie.
Rozglądali się rozpaczliwie szukając miejsca 

na rychłe rozwiązanie. 
Wstrzymaliśmy oddech i odetchnęliśmy z ulgą, 

gdy poszli sobie dalej.
Wigilia mija, a puste  miejsce przy stole 

pozostaje czyste, nietknięte.
Nikt do nas nie mógł przyjść -  nasze drzwi 

i serca były na klucz zamknięte.
Alicja M.

___________________________________________________

Drodzy Członkowie 
Towarzystwa 

Przyjaciół Sławięcic!

Dziękujemy serdecznie wszystkim Członkom Towarzy
stwa, którzy regularnie opłacają składki oraz tym, którzy 
uregulowali zaległości. Dzięki Wam oraz Darczyńcom, To
warzystwo może ciągle działać. Bardzo proszę tych, którzy 
jeszcze zalegają ze składkami o jak najszybsze ich uregulo
wanie. Do końca 2016 roku pozostało już tylko kilka dni.

Dla ułatwienia wpłat podaję, że składki można składać 
do mnie osobiście lub bezpośrednio na konto bankowe To
warzystwa: Bank Pekao SA 1/ Kędzierzyn-Koźle 85 1240 
1659 1111 0000 2600 7126 z dopiskiem „składki człon
kowskie”.

Na konto to można oczywiście wpłacać także darowizny 
na cele statutowe Towarzystwa, w tym wydawanie „Gazety 
Sławięcickiej”. Za wszelkie wpłaty serdecznie dziękujemy.

Z życzeniami Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i sa
mych dobrych dni w Nowym Roku 2017.

Grzegorz Białek -  Skarbnik TPS

ODESZLI DO PANA
NORBERT MERKEL la t  73 

JÓZEF PELZER la t  83

BRUNO SIEGMUND l a t  82 

IRENA GRITTNER la t  84  (w Niemczech)

Wyrazy szczerego współczucia 
Rodzinom Zmarłych

składa Redakcja

Nigdy nie umiera ten, 
kto pozostaje w sercach 

i pamięci żywych.

20 listopada 2016 r. odszedł do Pana 
nasz Drogi Mąż, Ojciec, Teść, 

Dziadek i Pradziadek

ŚP 
BRUNO SIEGMUND

Serdeczne Bóg Zapłać składam y 
księdzu Proboszczowi 

za odpraw ioną Mszę św. 
Sąsiadom oraz Znajomym dziękujemy za udział 

w pogrzebie, złożone kwiaty 
i przekazane kondolencje.

Żona, córki i syn z rodzinami

PODZIĘKOWANIE

Dziękujemy wszystkim, którzy byli przy nas, 
gdy odszedł do Pana

ŚP 
HENRYK BRYŁKA

Dziękujemy ks. Proboszczowi M arianow i 
Bednarek za odpraw ioną Eucharystię i m odlitw ę. 

M ów im y Bóg Zapłać wszystkim uczestnikom  
uroczystości pogrzebowej.

Wasza obecność dodaw ała nam  sił 
w tych trudnych dniach.

Żona i synowie z rodzinami
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Mamy nowy chodnik przy głównej 
ulicy osiedla. Tym razem wyremontowa
no odcinek od ul. Spacerowej do ul. G o
jawiczyńskiej. Dziękujemy!

Nasza redakcja oraz nauczyciele ze 
Szkoły Podstawowej, uczący w klasie I I  A 
zorganizowaliśmy konkurs rysunkowy 
na temat Bożego Narodzenia. Nagrodą 
dla trzech najlepszych uczestników była 
publikacja prac dzieci właśnie w niniej
szym numerze „Gazety Sławięcickiej”. 
Efekty twórczości naszych małych arty
stów znajdziecie Państwo na pierwszej 
stronie oraz wewnątrz numeru.

Z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół 
Sławięcic wydano dziewięć całkowicie 
nowych widokówek Sławięcic. Poka
zaliśmy je pierwszy raz na Wieczorze 
Adwentowym dnia 11.12.2016 w sławię
cickiej auli. Osoby zainteresowane wido
kówkami prosimy o kontakt z Towarzy
stwem.

Odbyły się nowe wybory do Rady 
Osiedla na kadencję 2016-2020. Wy
branym gratulujemy. Szkoda tylko, że 
w zebraniu uczestniczyła mała grupa 
mieszkańców. Odpowiedź jest jednocze
śnie prosta i trudna. Praca na rzecz in 
nych mieszkańców to nie jest dziś rzecz 
popularna. Z drugiej strony pojawia się 
pytanie, w jaki sposób zamierzamy „wal
czyć” o nasze sprawy, skoro nie chcemy 
sami być wybrani nawet do najmniejszej 
komórki samorządowej?

Nowe widokówki wydała również na
sza parafia. Powstało sześć niezwykłych 
widoków naszej świątyni. Jedna z w ido
kówek przedstawia kościół w Miejscu 
Kłodnickim. Widokówki dostępne w ko
ściołach.

W  sobotę 10 grudnia Towarzystwo 
Przyjaciół Sławięcic zorganizowało wy
cieczkę autobusową do Filharmonii 
Opolskiej na koncert „W tonacji Śląska”. 
Dziwne jest tylko to, że autobus był gratis 
(fundowało Towarzystwo), bilet koszto
wał tylko 30 zł a chętnych było tylko 35 
osób podczas gdy miejsca w autobusie 
było dla 46 osób. Szkoda... Nie lubimy 
Filharmonii, nawet gdy koncert prowa
dzi profesjonalnie Krzysztof Respondek?

Wystawa „Śląscy Teksańczycy Wczo
raj i Dziś” ciągle jest w drodze. Przygo
towana w roku 2014 przez Towarzystwo 
Przyjaciół Sławięcic wystawa odwiedziła 
już 17 różnych miast. Od listopada 2016 
do końca stycznia wystawa jest prezento
wana na zamku w Toszku. Zapraszamy, 
do Toszka nie jest daleko!

Obserwował i informacje zebrał 
Gerard Kurzaj

„Energetyk" Sławięcice w gronie 
32 najlepszych drużyn piłkarskich w Polsce!

Tak proszę Państwa! Takie były fakty 
w roku 1962! Potwierdzenie tej infor
macji uzyskałem u pana W ernera Na- 
hlik, czołowego bramkarza sławięcickiej 
drużyny w tamtych czasach. Sławięcicki 
„Energetyk” w rozgrywkach o Puchar 
Polski w roku 1962 znalazł się w gronie 
32 najlepszych drużyn w kraju. Te wspo
mnienia wróciły, gdy ostatnio KS Sła
więcice został z pucharowych rozgrywek 
wyeliminowany przez samą Odrę Opole. 
Odra w finale okazała się dla nas silniej
szym przeciwnikiem. Ale wróćmy do 
roku 1962.

Pan Werner Nahlik wspomina: „Wyeli
minowaliśmy wszystkie drużyny na szcze
blu wojewódzkim. Na szczeblu PZPN 
pokonaliśmy wtedy utytułowaną Craco- 
vię Kraków i zakwalifikowaliśmy się do 
1/16 Pucharu Polski. Fos wybrał dla Sła
więcic jako przeciwnika Polonię Gdańsk. 
Dnia 2 grudnia 1962 roku na stadionie 
w Gdańsku, w złych warunkach atmos
ferycznych strzeliliśmy wtedy 2 bramki. 
Niestety, Polonia była lepsza i umieściła 
piłkę w naszej siatce aż 4 razy. Walka była

zaciekła, a jak pokazuje wynik 4:2, łatwo 
się nie poddaliśmy. Nie zapomnę okolicz
ności, które towarzyszyły temu sportowe
mu wydarzeniu. Do Gdańska jechaliśmy

prawie dwa dni autobusem marki „San”. 
Ile atrakcji przeżywaliśmy po drodze, dłu
go by opowiadać. Ówczesna prasa spor
towa była zachwycona sukcesem naszego 
klubu z niewielkich Sławięcic. W  składzie 
naszej drużyny na meczu w Gdańsku wy
stępowali: Werner Nahlik, Paweł Poplucz, 
Reginald Szyngardt, Erich Termin, Paweł 
Galla, Erich Muskała, Wiktor Liebner, Jo- 
sef Burzan, Zbigniew Pawłowicz, W łady
sław Łużny, Norbert Panek, Josef Degner, 
Helmut Barucha, Lothar Długosz. Trene
rem Energetyka w tym czasie był Alfred 
Glanc (pseudonim „API”), były zawod
nik pierwszoligowego AKS-u Chorzów. 
Ta sama sławięcicka drużyna, również 
w roku 1962, zdobyła I miejsce na sparta
kiadzie zorganizowanej z okazji 800-lecia 
miasta Koźle.

Myślę, że z zainteresowaniem prze
czytaliście Państwo o tych sportowych 
sukcesach sprzed lat. Dziękuję panu 
Wernerowi Nahlik, że podzielił się 
z nami swoimi wspomnieniami. Weso
łych Świąt, Werner!

Oprac. Josef Kapołka
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tywnie uczestniczą, jeżdżąc z dziećmi 
i m ocno ich wspierają dopingiem na 
turniejach. Jeden z turniejów  -  „Sławię
cice Cup” rozgrywany był 19 listopada 
w sali sportowej ZSM nr 4 w Sławięci
cach. Dziękujemy serdecznie pani dy
rektor M agdalenie Szyndzielorz za udo
stępnienie sali. Osiem drużyn uczest
niczyło w sławięcickim turnieju, który 
wygrała drużyna Chemika pokonując 
w finale nasz zespół 2:0. Najlepszym 
strzelcem został Krzysiu Szczęsny.

Wielkim wydarzeniem dla młodych 
Orlików był turniej, jaki rozegrali w paź
dzierniku br. w Zakopanem. Międzyna
rodowa obsada, dwudniowe rozgrywki 
-  to był ważny sprawdzian w karierze 
Orlików.Sławięcickie skrzaty przyszłymi mistrzami

Piłka nożna

SENIORZY A KLASA
Drużyna trenera Adama Kani po ro

zegraniu 13 meczów zajęła jesienią 7. 
miejsce z dorobkiem 19 punktów. Zwy
cięsko zakończyli 5 meczów, a 4 mecze 
zremisowali. Kilka punktów drużyna 
straciła będąc drużyną lepszą w polu 
gry, jednak nie potrafiła skutecznie tego 
udokumentować. Kontuzje zawodni
ków i choroby oraz absencje za kartki 
powodowały dużą rotację w składzie, 
co nie pozwalało na zgranie poszczegól
nych formacji. Martwi słaba skuteczność 
w wykończeniu wypracowanych sytuacji 
bramkowych. Cieszy natomiast coraz 
lepsza gra wprowadzanych do drużyny 
młodych wychowanków. W  listopadzie, 
po ligowych meczach, wyznaczone były 
rozgrywki Pucharu Polski na szczeblu 
powiatowym. Pierwszy mecz w Kobyli- 
cach wygrany wysoko 7:2 dał awans do 
następnej rundy, w której naszym prze
ciwnikiem był zespół Victorii Łany. Nie
stety, drużyna gości nie przyjechała do 
Sławięcic i mecz nie doszedł do skutku. 
Oznacza to walkower dla naszej drużyny 
i awans do półfinału, w którym zmierzy
my się już 12 marca 2017 roku z Orłem 
Polska Cerekiew na boisku przeciwnika. 

JUNIORZY

postępy w grze i wyszkoleniu, co dobrze 
rokuje przed wiosenną rundą rewanżo
wą. Dzielna postawa juniorów w wyższej 
lidze cieszy szczególnie w perspektywie 
przyszłych występów naszych wycho
wanków w drużynie seniorskiej.

ORLIKI i ŻAKI 
Kolejne mecze i turnieje naszych m ło

dych piłkarzy, po miesiącach wspólnych 
treningów pod okiem trenera Mateusza 
Knurowskiego pokazują duże postępy 
jakie czynią ci m łodzi piłkarze. Chociaż 
w tym wieku chodzi przede wszystkim 
o dobrą zabawę i radość z gry, to jednak 
wysokie lokaty, jakie zajmują w rozgry
wanych turniejach, bardzo cieszą. Po
pularność dziecięcych turniejów  w tych 
kategoriach wiekowych powoduje, że 
kalendarz jest wypełniony praktycznie 
co weekend. O grom ne podziękowanie 
należy się rodzicom dzieci, którzy ak-

Zawodniczka M artyna Małolepsza, 
podopieczna Mateusza Knurowskiego 
jest regularnie powoływana do reprezen
tacji Opolszczyzny młodziczek. Brawa 
dla Martyny!

SKRZATY
Po dwuletniej przerwie ponownie 

powstała grupa treningowa „Skrzaty” 
KS Sławięcice. Dzieci ze sławięcickie- 
go przedszkola mają swoje spotkania 
w czwartki o godzinie 16.00 w sali spor
towej technikum. Zajęcia w formie zaba
wy pozwalają dzieciom na zapoznanie 
się z podstawami footbolu. Uaktywniają 
dzieci sportowo i ruchowo.

Cieszy duże zainteresowanie i fre
kwencja na spotkaniach w szkolnej sali. 
Grupa jest otwarta i chętni rodzice z po
ciechami mogą dołączać do niej. Ser
decznie zapraszamy!

Oprac. Z. Tomik

W mocno zmienionym składzie pił
karze trenera Szymona Kupki toczyli li
gowe boje po awansie do I ligi juniorów.

Drużyna potrzebowała czasu na zgra
nie i z meczu na mecz ich gra była co
raz lepsza. Efekt: wywalczone 6. miejsce. 
Zawodnicy zdobywali punkty ambicją 
i walecznością na boisku, stoczyli z m oc
nymi rywalami wiele zaciętych poje
dynków. Wielu z piłkarzy czyni wyraźne

Sławięcickie piłkarskie Orliki
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Nasze szkoły średnie

Stypendyści: Julia Wolny (trzecia z prawej), Jerzy Gruszka (drugi z prawej)

Zespól Szkół nr. 3 im. Mikołaja Reja 
przekazał do naszej redakcji poniższe in 
formacje z życia szkoły:
• Nowy rok szkolny rozpoczęty. Po m a
jowym konkursie stanowisko dyrektora 
dalej piastuje Adam Kania. Zastępcą po 
zostaje Beata Lipok.
• W  XIII edycji Ogólnopolskiego Tur
nieju Szkół Ponadgimnazjalnych, Poli
cealnych i Pomaturalnych pod hasłem 
„Młoda Krew Ratuje Życie” niestety nie 
zajęliśmy miejsca na podium , ale i tak 
jesteśmy dumni, że współtworzymy naj
większą na Opolszczyźnie grupę m ło
dych krwiodawców. Wszystkie działania 
związane z krwiodawstwem koordynuje 
pani A. Ledwig.
• 27 października oficjalnie, podczas 
ślubowania klas I przyjęliśmy w poczet 
uczniów naszej szkoły pierwszoklasi
stów. W tym dniu również wyróżnio
nych zostało 17 stypendystów Grupy 
Azoty S.A. Serdecznie witamy pierwsza
ków i gratulujemy stypendystom. Jeste
śmy z Was dumni!
• Następnego dnia odbyło się: „Święto 
kota”. Już rano uczniowie pierwszych 
klas otrzymali karty z pytaniam i do 
tyczącymi naszej szkoły. Zadanie było 
bardzo trudne, gdyż polegało między 
innym i na zliczeniu wszystkich okien 
i drzwi w szkole. Kotki poradziły so
bie wspaniale. Kolejne zadania wcale 
nie były łatwiejsze: malowanie portretu  
wychowawcy, kalambury, „chliptanie” 
mleka, koci taniec czy przeciąganie liny 
ze starszymi kolegami. Na zakończenie 
wszystkie kotki wypiły toast za pom yśl

ność w życiu uczniowskim i pięknie się 
uśmiechnęły. Na pam iątkę tego wyda
rzenia otrzymali w prezencie ołówki 
z sentencją. Wszyscy bawili się świetnie.
• O d nowego roku szkolnego w zno
wiło działalność Szkolne Koło W o
lontariatu. Nowe opiekunki, panie A. 
Forem niak, L. Ceglarska m ocno wzięły 
się do pracy. We w rześniu odwiedzili 
szkołę redaktorzy telewizji TVN wraz 
z profesorem  Janem Ślężyńskim aby 
przedstawić projekt „Zauważeni”, k tó 
rego celem jest zw rócenie uwagi na 
starszych ludzi oraz przyczynienie się 
do zm iany w ich postrzeganiu. 85-letni 
profesor Jan Ślężyński wciąż pracuje na 
AWF-ie i zawstydza swoją sprawnością 
m łodzież. Jego studentam i byli Justy
na Kowalczyk, Robert Korzeniow 
ski i Adam Kania. Pan D yrektor m iał 
okazję pow spom inać czasy studenc
kie z Panem  Profesorem. M łodzieży 
z Kędzierzyna-Koźla, profesor pokazał 
garść ćwiczeń, dzięki którym  w zdro
wiu m ożna przeżyć wiele lat i szczerze 
mówiąc, pan profesor wywołał u nas 
wielkie zakłopotanie i ogrom ny szacu
nek. W listopadzie w olontariusze wraz 
z senioram i z D ziennego Dom u Pobytu 
świętowali trzynaste urodziny tej p la
cówki oraz w spólnie obchodzili Święto 
N iepodległości.
• Mamy nowy sam orząd szkolny 
z przewodniczącym B. Kaczmarkiem 
oraz nowego opiekuna (p. Jolanta Hyla) 
tego ważnego ciała samorządowego. 
Dzień bez śniadania to pomysł, k tó
ry przypadł wszystkim do gustu. Co

dwa tygodnie m łodzież przygotowuje 
zdrowe śniadanie, które można zaku
pić. Młodzież doczekała się kawiarenki 
z autom atam i z napojam i i zdrowymi 
przekąskami. To nie koniec pomysłów 
młodzieży.
• Z okazji Roku Sienkiewiczowskie
go zaproponow aliśm y m łodzieży n a 
szej szkoły włączenie się w działania, 
których celem było lepsze poznanie 
polskiego noblisty. Dzięki cyklowi 
prezentacji, które były przedstaw ia
ne przez cały tydzień m ogliśm y p o 
znać interesującego człowieka, takiego 
z krwi i kości, k tóry um iał patrzeć na 
rzeczywistość i niejednokrotnie ostro 
i odważnie ją krytykować. Dziękujemy 
polonistom .
• 26.10. odbyło się podsum ow anie 
ogólnopolskiego konkursu na inn o 
wacje, organizowanego z inicjatywy 
Grupy Azoty ZAK S.A., opolskiego sto
warzyszenia „Park Przemysłowy Me- 
talchem ”, Kędzierzyńsko-Kozielskiego 
Parku Przemysłowego oraz Klastra 
Chem ii Specjalistycznej CHEM-STER. 
Konkurs „Forum  M łodych Innow ato
rów”, przeprowadzany pod hasłem  „Od 
pom ysłu do przem ysłu”, m iał na celu 
opracowanie innowacyjnych pomysłów 
z zakresu nowoczesnych technologii, 
konstrukcji, m ateriałów dla chemii 
i energetyki. W zm aganiach konkur
sowych wzięli również udział ucznio
wie naszej szkoły, zajmując w kategorii 
szkół ponadgim nazjalnych III miejsce. 
Na podium  stanęli uczniowie klasy 
IV -  technik technologii chemicznej: 
A. Kisiel i M. Prorok. Serdecznie gratu
lujemy i zachęcamy uczniów do udzia
łu w przyszłorocznej edycji konkursu. 
O piekunam i uczniów były panie A. Le
dwig i B. Strzelec.
• 8 listopada uczniowie klasy II techni
kum  spedycyjnego uczestniczyli w wy
cieczce do firmy Cewe. Uczniowie zapo
znali się z działalnością przedsiębior
stwa. Dużo czasu poświęcili na przyj
rzenie się działowi logistyki i spedycji, 
gdzie pokazano przyszłym spedytorom, 
jak trudna i ważna będzie ich przyszła 
praca.
• Gościliśmy u nas instruktora Adama 
Laskowskiego przedstawiciela Szkoły 
Tradycyjnego Wing Chun Kung Fu M i
strza Williama Cheung. Przez kilka go
dzin prezentował naszym uczniom tech
niki wykorzystywane w tej wschodniej 
sztuce walki.
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• Znane są już wyniki etapu szkolnego 
Olimpiady Wiedzy i Wartości w Sporcie. 
Spośród 16 zgłoszonych osób do etapu 
wojewódzkiego w Opolu zakwalifikowali 
się: K. Tarasek, M. Waligóra, P. Prokop, 
A. Fiur, A. Wełpa. Serdeczne gratuluje
my. Nauczyciele prowadzący J. Kurzaj, 
P. Tokarczyk.
• Czy można bawić się nauką? Można! 
Czy można to robić nocną porą? Można! 
Udowodniło to 76 uczniów, którzy przy
szli w piątkowy wieczór 20.11. na nocny 
maraton. Dziękujemy wszystkim, którzy 
zechcieli skorzystać z propozycji wspól
nej nauki i zabawy. Szczególnie miło było 
nam gościć gimnazjalistów ze Sławięcic 
i Ujazdu.
• 24 listopada w Państwowej Szkole 
Muzycznej w Opolu odbyła się u ro 
czysta gala, podczas której wręczono 
dyplomy stypendystom  Prezesa Rady 
Ministrów. W śród wyróżnionych zna

leźli się Julia Wolny z klasy chemicznej 
oraz Jerzy Gruszka z liceum policyjne
go, którzy odebrali dyplomy z rąk Pani 
wicewojewody Violetty Porowskiej oraz

Pana M ichała Sieka -  Opolskiego Kura
tora Oświaty. Stypendia PRN otrzym u
ją uczniowie wyróżnieni za najwyższą 
średnią w szkole, wzorowe zachowanie, 
wyjątkową aktywność w życiu szkolnym 
oraz sukcesy w olimpiadach i konkur
sach. Serdecznie gratulujemy.
• D nia 11 grudnia br. nasza aula p o 
now nie wypełniła się uczestnikam i Sła- 
więcickiego W ieczoru Adwentowego. 
Tegoroczne spotkanie odbyło się pod 
hasłem: „70 lat m inęło”. Tym razem 
byliśmy świadkam i wielu popisów ar
tystycznych sławięcickich przedszko
laków, uczniów Szkoły Podstawowej, 
gimnazjalistów, mieszkańców DPS 
oraz oczywiście uczniów naszej szkoły. 
Pomagały, jak  zwykle wszystkie orga
nizacje działające w naszym osiedlu. 
Więcej inform acji na stronach in terne
towych.

Obserwator szkolny

Działalność koła DFK Sławięcice w 2016 roku
Dnia 31 stycznia 2016 roku odby

ło się zebranie sprawozdawcze naszego 
koła w restauracji „Night Club 2000” 
z udziałem 87 osób. Po zebraniu była po
tańcówka i poczęstunek. Jako, że był to 
okres Bożego Narodzenia to śpiewaliśmy 
wspólnie kolędy.

Na IV Sławięcicki Festyn Kiermaszo
wy 11 czerwca br. przygotowaliśmy sto
isko, na którym sprzedawaliśmy chleb 
ze smalcem i ogórkiem, domowe pierogi 
i krokiety oraz pasztet sławięcicki.

30 czerwca zorganizowaliśmy piel
grzymkę autokarową do Częstochowy, 
a w trzecią sobotę września wzięliśmy 
udział w „Pielgrzymce Trzech Narodów” 
do Zlatych Hor.

W  naszej siedzibie przy ulicy Batorego 
wiosną i jesienią zorganizowana była so
botnia szkółka języka niemieckiego dla 
kilkunastu dzieci.

We wrześniu 8 osób z naszego koła 
wzięło udział w wycieczce do Czech.

Dnia 25 września z okazji dożynek 
parafialnych odbyła się zabawa taneczna 
w restauracji „Night Club 2000” z udzia
łem 76 osób. Przy okazji tego spotkania 
był występ zespołu wokalnego ze szkoły 
dwujęzycznej z Solarni oraz prelekcja na 
temat życia i twórczości poety Josepha 
von Eichendorffa.

Co roku jesteśmy współorganizatora
mi „Wieczoru Adwentowego” w Zespole 
Szkół nr 3.

Jak co roku, wspieraliśmy obchody 
dnia św. Marcina dokładając się do zaku
pu rogalików.

Systematycznie rozprow adzany jest 
w śród naszych członków biuletyn „Die 
H eim atkirche” z inform acjam i duszpa
sterskim i w języku polskim  i niem iec
kim. Dziękujemy księdzu proboszczo
wi M arianowi Bednarkowi za odp ra
wianie co niedzielę mszy św. w języku 
niem ieckim .

Członkowie naszego koła z okazji uro
dzin otrzymują życzenia w „Radio DOXA” 
w każdą niedzielę o godzinie 21:00. Panu 
Stephanowi dziękujemy za przekazywa
nie do radia listy solenizantów.

Serdeczne podziękowanie wszystkim, 
którzy przekazali 1% swojego podat
ku dochodowego na rzecz naszego koła

i prosimy o wsparcie również w przy
szłym roku. Pomoc przy rozliczeniu 
PIT można uzyskać w biurze DFK przy 
ul. Batorego 32 w każdy pierwszy wtorek 
miesiąca w godz: 15:00-17:00. Również 
składki członkowskie można wpłacać 
w naszym biurze.

Zapraszamy wszystkich chętnych na 
zebranie sprawozdawcze połączone z za
bawą karnawałową dnia 28 lutego 2017 
roku czyli w „ostatki”. Szczegóły ogłosi
my na plakatach.

Serdecznie dziękuję za pomoc i uczest
nictwo w realizacji wszystkich naszych 
działań w 2016 roku. Dziękuję członkom 
naszego Koła DFK oraz wszystkim wspie
rającym naszą działalność.

Przewodnicząca Zarządu 
Beata Golenia

Miłych, zdrowych i błogosławionych 
Świąt Bożego Narodzenia 

oraz szczęścia i zadowolenia w Nowym Roku 2017 
życzy wszystkim

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców 
na Śląsku Opolskim -  kolo Sławięcice

Ein gesundes und gesegnetes W eilinachtsfest,
Gliick und Zufriedenheit f tirs  N eueJahr 2017 w unscht

die Sozial-Kulturelle Gesellschaft der Deutschen 
im Oppelner Schlesien -  Ortsgruppe Sławięcice
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Most w Miejscu Kłodnickim po „rem on
cie”. Pomalować można wszystko, ale 
najpierw trzeba wyprostować! Fotografię 
przesłał Jan Schoengart z Miejsca Kłod- 
nickiego, Przewodniczący Rady Osiedla

Gonimy, gonimy i nawet nie zdążyliśmy 
zauważyć, jak piękne „dziołchy” urosły
nam w Sławięcicach! Uczmy się języków obcych, wtedy nawet

Fot. R. C.              w Berlinie się nie zgubimy!

FOTO OKO

Chwała Bogu, że tak jest!

I niech mi ktoś jeszcze raz powie, że 
mieszkańcy Sławięcic nie odbudowywali 
stolicy Polski, Warszawy!

G. Kurzaj

Jak się mo chopa piłkarza, co nie może 
przestać grać w bala, ino sie jeszcze zapi- 
soł do oldbojów, to lekko niy ma! Nieke- 
dy trzeba i kołocz upiyc!
Wesołych Świąt dla Państwa Sabiny 
i Maksa Klyta!

G.K.
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Wycinka 
trwa

Takiej operacji technicznej na n a 
szym cm entarzu  jeszcze nie było. Jak 
Państw o zapew ne wiedzą, p row adzi
m y w ycinkę starego drzew ostanu. Do 
wycięcia m am y kilkadziesiąt drzew, 
które stanow ią duże zagrożenie. Cała 
operacja rozłożona jest na  dłuższy 
okres. D o jesieni 2017 m usim y się 
jed n ak  ze w szystkim  uporać. Czy 
zdążymy? Zależy to  od  nas w szyst
kich, poniew aż w iększość prac p ro 
w adzim y społecznie. Jak to  dobrze, że 
m am y w  Sławięcicach specjalistyczną 
firm ę prow adzoną przez pan a  P io tra  
Szendzielorza. F irm a ta posiada d o 
św iadczenie i upraw nienia  do prac 
wysokościow ych przy punktow ym  
usuw aniu  drzew. Pam iętajm y jednak, 
że całej operacji tow arzyszy wiele 
prac porządkow ych takich  jak  cięcie, 
wywózka, tran sp o rt gałęzi i sprząta
nie. W tedy po trzebna jest dodatkow a 
pom oc. Słuchajm y w ięc kom unika
tów  w  tej sprawie już w  pierw szych  
m iesiącach now ego roku. Przew aż
nie pracujem y w  soboty. Jak w idać na 
zdjęciach, na pierwszej linii są zawsze 
nasi strażacy z OSP. D ziałają rów nież 
seniorzy i m łodzież. Bez zaprzyjaźnio
nych firm , które dysponują p o d n o śn i
kam i osobow ym i, n ie dałoby się wiele 
zrobić. Nie zapom inają o nas nasze 
żony, k tóre zawsze podsyłają nam  
dobre śniadanie. M iejm y nadzieję, że 
pogoda zaraz od  początku  2017 roku 
będzie dla nas łaskawa, a nasza b ryga
da pow iększy się o kilka dodatkow ych 
osób. Z apraszam y serdecznie! D o 
w szystkich członków  naszej brygady 
w ołam : W esołych Świąt, Panowie! D o 
b ra  robota!

Gerard Kurzaj


